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ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا   ،ونستعينه ،نحمده ،إن احلمد هللا

وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له،  وأشهد أن 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ا عبده ورسولهال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً 
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  أما بعد:

رًا  فإن من مهامت األمور العنايةَ  بكتاب اهللا عزَّ وجل تالوًة وحفظًا وعمالَ ً وتدبُّ

واستنباطًا ...؛ إذ أنه الكتاب الذي أنزله اهللا وجعله دليال خللقه عىل ما فيه 

 ،وأمرهم بتالوته وترتيله وتدبُّره والعمل به ،سعادهتم ونجاهتم يف الدنيا واآلخرة
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 وأخرب أن أهل العلم هم أهل العناية بالقرآن.

 وأنَّ َأْهَل اْلُقْرآِن، هم َأْهُل اهللا ،َأْهلَِني ِمَن النَّاس أنَّ هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  نا نبينابل أخرب

ُتهُ   .)١(َوَخاصَّ

يستدلون بمحبة العبد للقرآن عىل ِصْدق حمبته هللا  ╚وقد كان السلف  *

ُه «:  َؓعْبُد اهللاِ بن مسعود قال  ،ملسو هيلع هللا ىلصعزَّ وجل ولرسوله  َمْن َأَحبَّ َأْن َيْعَلَم َأنَّ

 .)٢(»ملسو هيلع هللا ىلصُحيِبُّ اهللاَ َوَرُسوَلُه، َفْلَينُْظْر َفإِْن َكاَن ُحيِبُّ اْلُقْرآَن َفُهَو ُحيِبُّ اهللاَ َوَرُسوَلُه 

َال َيسأل َعْن َنْفِسِه إِالَّ اْلُقْرآَن، َفإِْن َكاَن َأْن َال َيُرضُّ َرُجًال «وجاء عنه بلفظ: 

 .)٣(»ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوَلُه  اْلُقْرآَن َفُهَو ُحيِبُّ اهللاُحيِبُّ 

 .)٤(»َمْن َكاَن ُحيِبُّ اْلُقْرآَن َوُيْعِجُبُه َفُهَو بَِخْريٍ «ثالث:  بلفظٍ عنه وجاء 

                                           
وابن ماجه )، ٧٩٧٧والنسائي يف السنن الكربى ( ،)١٢٢٧٩أمحد (اإلمام أخرجه   )١(

ْمحَِن ْبنِ  َعْبدِ من طريق ) ٢١٥( ةَ  الرَّ  ، َعْن َأ�ِيِه، َعْن َأ�َِس ْبِن َمالٍِك العقييل ُبَدْيِل ْبِن َميَْرسَ

: َوَمْن ُهْم َيا َرُسوَل اهللاِ؟  »َأْهلَِني ِمْن َخْلِقهِ  إِنَّ ِ� «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ   ؓ َقاُلوا

ُتهُ «َقاَل:  ِن ُهْم َأْهُل اهللاِ َوَخاصَّ وإسناده حسن، عبد الرمحن بن بديل صدوق  .»َأْهُل اْلُقْرآ

 وأ�وه ثقة.

) من ١٨٦١( ›الشعب‹) والبيهقي يف ٩/١٣٢( ›الكبرياملعجم ‹ أخرجه الطرباين يف  )٢(

طريق عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن ابن 

وإسناده صحيح عىل رشط البخاري. أ�و إسحاق هو السبيعي، وكان  ، ؓ مسعود

مدلسا، ولكن ال ترض عنعنته هنا فإن الراوي عنه شعبة وهو الذي يقول: (كفيتكم 

 تدليس ثالثة: األعمش، وأيب إسحاق، وقتادة).

 ).٢) وسعيد بن منصور (١٠٩٧( ›الزهد‹أخرجه ابن املبارك يف   )٣(

 ).٩/١٣٢( ›املعجم الكبري‹أخرجه الطرباين يف   )٤(
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بمحبته للقرآن الذي هو كالم اهللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصترب حمبته هللا عزَّ وجلَّ ولرسوله فالعبد َخي 

فكلَّام كانت حمبته للقرآن أعظم كان ذلك دليال عىل عظيم حمبته هللا عزَّ  ،عزَّ وجلَّ 

 فاجتمع له اخلري من كل وجوهه.  ،وإذا كان كذلك َأحبَّه اهللا ،ملسو هيلع هللا ىلصوجلَّ ولرسوله 

وهذا بخالف املنافق الذي ال حيب اهللا ورسوله فإنه من أبعد الناس عن 

ْبِعي  اْجلَْوَزاِء َأْوُس ْبنُ كام قال َأُبو  ،القرآن وهو من ثقات التابعني -َعْبِد اهللا الرَّ

َجاَرِة َأْهَوُن َعَىل الْ -وُعبَّاِدهم ُمنَافِِق ِمْن ِقَراَءِة اْلُقْرآِن. ويف بعض ـ: َنْقُل اْحلِ

 .)١(ُمنَافِِق ـاأللفاظ: َأَخفُّ َعَىل الْ 

ذا يَ وكان السلف أيًض *  بل ويعتربون ذلك  ،ون باإلكثار من تالوة القرآنتلذَّ

فقد أخرج  ،وشعروا بلذة تالوته ،وذلك ألهنم ذاقوا حالوته ،ُمتعًة يتمتَّعون هبا

، َقاَل: َمجَْعُت ¶ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  أمحد والنسائي وابن ماجه

إِينِّ َأْخَشى َأْن «، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اْلُقْرآَن، َفَقَرْأُت بِِه ِيف ُكلِّ َلْيَلٍة، َفَبَلَغ َذلَِك َرُسوَل اهللاِ

                                           
) من طريق ٣/٨٠) وأ�و نعيم يف احللية (٣٥٦٥٥) (٣٠٢٦٦أخرجه ابن أيب شيبة (  )١(

ان  َثنَا َعْمُرو ْبُن َمالٍِك  - وهو ابن مسلم الصفار–َعفَّ َثنَا َسِعيُد ْبُن َزْيٍد َقاَل: َحدَّ َقاَل: َحدَّ

سن؛ رجاله ثقات إال سعيد بن زيد وهو ابن وإسناده ح َقاَل: َسِمْعُت َأ�َا اْجلَْوَزاِء فذكره.

  درهم أخو محاد بن زيد فهو صدوق.

وقع يف املوضع األول من مصنف ابن أيب شيبة وكذلك يف احللية: (سعيد بن يزيد) تنبيه: 

  والصواب: (سعيد بن زيد).

) من طريق أيب اجلوزاء عن ابن ١٨٦٤هذا األ�ر أخرجه البيهقي يف الشعب ( تنبيه آخر:

عباس. ولكنه شديد الضعف من طريق حممد بن محيد الرازي وهو ضعيف بل متهم 

  بالكذب.

َأْسنََد َأ�ُو اْجلَْوَزاِء، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبِن ) بقوله: ٣/٨٠وكذلك أشار إليه أ�و نعيم يف احللية (  

   َعْن َعاِئَشَة، َرِيضَ اُهللا َتَعاَىل َعنُْهَام، َوَعِن اْجلََامَعِة.َعبَّاٍس وَ 
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، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا، َدْعنِي »اْقَرْأُه ِيف ُكلِّ َشْهرٍ ف ،َأْن َمتَلَّ وَيُطوَل َعَلْيَك َزَماٌن 

ِيت َوَشَباِيب، َقاَل:  ينَ «َأْسَتْمتِْع ِمْن ُقوَّ ، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاِ، َدْعنِي »اْقَرْأُه ِيف ُكلِّ ِعْرشِ

ِيت َوَشَباِيب، َقاَل:  ، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاِ، َدْعنِي »اْقَرْأُه ِيف َعْرشٍ «َأْسَتْمتِْع ِمْن ُقوَّ

ِيت َوَشَباِيب، َقاَل:  ، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاِ، َدْعنِي »اْقَرْأُه ِيف ُكلِّ َسْبعٍ «َأْسَتْمتِْع ِمْن ُقوَّ

ِيت َوَشَباِيب، َفَأَبىَأْس    .)١(َتْمتِْع ِمْن ُقوَّ
يف  ♫ابن رجب احلنبيل   وأنا أسوُق يف هذا املوضع كالما مفيدا للحافظ *

وهو يتكلم عن قول اهللا  ♫قال  ،بيان أمهية تالوة القرآن واإلكثار من ذلك

: (فهذه اآليةُ  ]١٦[احلديد: ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ تعاىل:

ًة  وعتاًبا ملن سمَع هذا السامَع، ومل ُحيِدْث له يفتتضّمُن توبيًخا  قلبِه َصالًحا ورقَّ

املطلوِب، وغايِة ما تصُلُح  فإنَّ هذا الكتاَب املسُموَع يشتمُل عىل هناية ؛وخشوًعا

 ااألْعَىل إىل حرضِة املحبوِب، فيْحي به القلوُب، وتنجذُب به األرواُح املعّلقُة باملحلِّ 

شتاتِه، وتزوُل قسوُتُه بتدبُّر خطابِِه وسامع  اتِِه، وجيتمُع بعدَ بذلك القلُب بعد مم

َف نسبِة هذا  آياتِه، فإنَّ القلوَب إذا أيقنْت بعظمِة ما سمعْت، واستْشَعرْت َرشَ

َرْت ما احَتوى عليه من املراِد ووعْت . القوِل إىل قائلِِه أذعنْت وخضعْت. فإذا تدبَّ

ْت من مهابِة اهللا  ِه، وخشعت.وإجاللِ  اندكَّ

                                           
) وابن حبان ١٣٤٦) وابن ماجه (٨٠١٠) والنسائي يف الكربى (٦٥١٦أخرجه أمحد (  )١(

َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن َأِيب ُمَليَْكَة، ) من طرق ٥٩٥٦) وعبد الرزاق يف املصنف (٧٥٧(

يَى ْبنِ  َن، َعْن َعْبِد اهللا َعْن َحيْ به. وهذا إسناد رجاله ثقات  ْبِن َعْمٍرو َحِكيِم ْبِن َصْفَوا

ح ابن جريج بالسامع  سوى حييى بن حكيم فهو جمهول، ند ابن حبان وعبد عوقد رصَّ

 ، وللحديث طرق أخرى بغري هذا اللفظ.الرزاق
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بَذر  فإذا هطَل عليها َوابُل اإليامِن من ُسُحب القرآِن أخذْت ما وسعْت، فإَذا

 ¹﴿ فيها القرآُن ِمْن حقائِق العرفاِن، وسقاُه ماُء اإليامِن أنبتْت ما زرعْت 
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غذاَءها، وكانْت جاهلًة بِه طلبت الِعوَض من ومتى فقدت القلوُب ، ]٥٠[الروم:

 غريِه، فتغذْت بِِه، فازداد سقُمها بفْقِدَها ما ينفُعها والتعّوِض بام يّرضها.

 فإذا سقمْت مالْت إىل ما فيه رضُرها، ومل جتْد طعَم غذاِئها، الذي فيه نفُعها،

ِر معاين التنزيِل، بسامع  ،ضْت عن سامع اآلياِت، بسامع األبياِت فتعوَّ  وعن تدبُّ

 األصواِت.

 .)١(: لو طُهرْت قلوبكم ما شبعُتم من كالِم ربكم◙قال عثامُن بُن عفاَن 

 قيل: فام ،»احلديد أإنَّ هذه القلوَب تصَدُأ كام يصد«ويف حديث مرسل: 

 .)٢(»تالوُة كتاِب اهللاِ«قاَل:  جالُؤه؛

                                           
) وأ�و نعيم يف احللية ٦٨٠) ويف الزهد (٧٧٥أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة (  )١(

. ورجال إسناده إِْسَامِعيل َأيب َمْعَمٍر حدثنا ُسْفَياُن َقاَل: َقاَل ُعْثَامنُ ) من طريق ٧/٣٠٠(

 ثقات إال أ�ه معضل بني سفيان وعثامن.

) وابن برشان ١١٧٩بل موصول ولكنه ضعيف، أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب (  )٢(

كام يف خمترصه للمقريزي –) وحممد بن نرص املروزي يف قيام الليل ٢٣٠يف األمايل (

) ٨/١٩٧) وأ�و نعيم يف احللية (٥٠واخلرائطي يف اعتالل القلوب ( - )١٧٢ص(

ِحيِم ْبِن َهاُروَن ) من طريق أيب هشام ١١/٨٦واخلطيب يف تاريخ بغداد ( َعْبِد الرَّ

ِ الغساين، حدثنا  اٍد، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا�َّ  َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِيب َروَّ

 =فذكره. وإسناده ضعيف جدا عبد الرحيم بن هارون قال فيه الدار قطني: مرتوك  ملسو هيلع هللا ىلص
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إن « خطَب بعدما قِدَم املدينَة، فقال:، ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث آخَر مرسٍل، أن النبي 

اإلسالِم بعد  اهللاُ يف قلبِِه، وأدخَلُه يف نهُ أحسَن احلديِث كتاُب اهللاِ، قد أفلَح مْن زيَّ 

إنه أحسُن احلديِث وأبلُغه،  ،واختاَرُه عىل ما سواُه من أحاديث الناسِ  ،الكفرِ 

 .)١(»أِحبُّوا ما أحبَّ اهللا، أِحبُّوا اهللا من كّل قلوبكِم

 ،يف صُدوِر كثٍري من الناسِ  َق لِ وقاَل ميموُن بن ِمهراَن: إّن هذا القرآَن قْد َخ 

 .)٢(قلوِهبِم سوا حديًثا غريه، وهو ربيُع قلوِب املؤمنَني، وهو غضٌّ جديٌد يفالتمَ و

=
     

__________________________________________________  

  احلديث، يكذب.

عن ابن عمر به وقد تابعه عبد اهللا بن عبد العزيز بن أيب رواد فرواه عن أ�يه عن نافع   

) ١٨٥٩) والبيهقي يف الشعب (١١٧٨مرفوعا. أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب (

  ولكن هذه املتابعة ال تغني شيئا فعبد اهللا صاحب مناكري.

وتابعهم أ�ضا إبراهيم بن عبد السالم املخزومي املكي فرواه عن عبد العزيز بن أيب رواد   

) ١٣٩٠وابن اجلوزي يف العلل املتناهية () ١/٤١٩به. أخرجه ابن عدي يف الكامل (

ث باملناكري وكان يرسق  وأ�ضا هذه املتابعة ال تغني شيئا فإبراهيم بن عبد السالم حدَّ

احلديث. قاله ابن عدي. وقد بنيَّ ابن عدي وكذلك ابن اجلوزي أن هذا احلديث 

  ه إبراهيم هذا. فاحلديث ضعيف.قمعروف بعبد الرحيم بن هارون ورس

ِد ْبِن ُعْثَامَن ْبِن ـُمـْال) من طريق ٤٩٢خرجه هناد يف الزهد (أ  )١( مَّ ِغَريِة ْبِن ُعْثَامَن ، َعْن ُحمَ

ُل ُخْطَبٍة َخَطَبَها  ْمحَِن ْبِن َعْوٍف َقاَل: َكاَن َأوَّ َبٍق ، َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ اْألَْخنَِس ْبِن َرشْ

وهذا مرسل ضعيف  ُه َقاَم ِفيِهْم فذكره ضمن حديث طويل.بِاْملَِدينَِة َأ�َّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ 

اإلسناد، فأ�و سلمة بن عبد الرمحن من التابعني، واملغرية بن عثامن وحممد بن عثامن 

 ال.احلكالمها جمهول 

) وفيه زيادة ونقص عىل ما ه�. ويف إسناده حييى ١٥٨أخرجه اهلروي يف ذم الكالم (  )٢(

 روى عنه ثالثة ومل أجد من وثقه، وبقية رجاله ثقات. بن أمحد بن زياد اهلروي
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 .)١(ةٍ هَ زْ يف نُ  وقال حممُد بُن واسع: القرآُن بستاُن العارفَني حيثام حلُّوا منه، حلُّوا

فإنَّ القرآَن  قلوبِكم؟! مالُك بُن دينار: يا محلَة القرآِن ماَذا زرَع القرآُن يف وقال

امِء إىل األرِض  ربيُع املؤمنَني، كام أنَّ الغيَث ربيُع األرِض، فقد ينزُل  الغيُث من السَّ

نتن موضِعَها أن هتتزَّ وخترضَّ  شَّ فتكوُن فيه احلبَُّة، فال يمنُعهاـحُ ـفُيصيُب ال

أيَن  ،أين أصحاُب سورةٍ  فيا محَلة القرآِن، ماذا زرَع القرآُن يف قلوبُِكم؟ ،نوحتُس 

 .)٢(أصحاُب سورتني؟! ماذا عملتم فيهام

فإْن  ،ُدوا احلالوَة يف الّصالِة، ويف القرآِن، ويف الذكرِ قوقال احلسن: تف

وا، وإْن مل جتُدوها فاْعلُموا أنَّ الباَب مغلق  .)٣(وجدمتُوها فامُضوا وأبِرشُ

 اسمْع يا مْن ال جيُد احلالوَة يف سامع اآلياِت، وجيدها يف سامع األبياِت.

 .)٤(»مِن اْشتاَق إىل اجلنة فليْسَمْع كالَم اهللاِ« يف حديث مرفوع:

                                           
) ورجال إسناده ثقات إال عبد الكبري بن عبد الرمحن ٢/٣٤٦أخرجه أ�و نعيم يف احللية (  )١(

 العدوي فلم أجد له ترمجة.

) وأ�و نعيم يف احللية ٩٤) وابن أيب الدنيا يف العقوبات (١٨٦١أخرجه أمحد  يف الزهد (  )٢(

طريق سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليامن قال سمعت مالك بن دينار ) من ٢/٣٥٨(

قاق معتنيا هبا.  يقول فذكره. وسيار بن حاتم ضعيف يف احلديث، ولكنه كان مجَّاعا للرِّ

) وإسناده ضعيف فيه عبيد اهللا بن ١٠/١٤٦) (٦/١٧١أخرجه أ�و نعيم يف احللية (  )٣(

  زحر وصالح بن بشري املري وكالمها ضعيف.

) وهي شديدة الضعف من طريق ٦٨٣٤وله طريق أخرى عند البيهقي يف الشعب (  

 بن املحربَّ وهو كذاب. داود

  مل أقف عليه هبذا اللفظ.  )٤(

 =أخرجه القضاعي يف مسند  .»َخْريَاِت ـَجنَِّة َساَرَع إَِىل الْ ـَمِن اْشَتاَق إَِىل الْ « :ووجدته بلفظ  
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ُم باآليِة يف الليِل، فريى من سمعُه أن مجيَع نعيم الدنيا نَّ رَ ـتَ ـكان داوُد الّطائيُّ يَ 

 .)١(ُمجَِع يف ترنُّمه

فيها َعْقيل،  أمحُد بُن أيب احلواري: إينِّ ألقرُأ القرآَن، فأنظُر يف آية آيٍة، فيحارُ قال 

اِظ القرآِن، كيف هينيهُم النّوُم، ويسُعُهم أن يْشَتِغُلوا بيشٍء من  وأعجُب من ُحفَّ

نيا، وهم يتلوَن كالَم اهللا ُذوا بِ  !!الدُّ ه، وتلذَّ ِه، أَما لو فِهُموا ما يتلوَن، وَعرُفوا حقَّ

 .)٢(وا املناجاَة بِِه لذهَب عنهم النوُم، َفرًحا بام قْد ُرِزقوالَ واستحْ 

 ال يسأُل أحٌد عن نفِسِه غَري القرآِن، فمن كاَن حيبُّ  : ؓ قال ابُن مسعودٍ 

 .)٣(القرَاَن فُهَو حيبُّ اَهللا ورسوَلهُ 

: عالمُة ُحبِّ اهللا  .)٤(، ُحبُّ القرآنِ قال سهل التسرتيُّ

=
     

__________________________________________________  

ئده ( الرازي) ومتام ١٠١٣٤) والبيهقي يف الشعب (٣٤٨الشهاب ( ) ٤٢) (٤١يف فوا

فاحلارث  ،من طريق احلارث عن عيل بن أيب طالب مرفوعا. وإسناده شديد الضعف

  عور متهم بالكذب.وهو ابن عبد اهللا األ

) وأ�و ١٤٧) ويف كتاب اهلم واحلزن (١٧٤أخرجه ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل (  )١(

طريق حممد بن احلسني الربجالين حدثني إسحاق بن  ) من٧/٣٥٦نعيم يف احللية (

منصور السلويل حدثتني أم سعيد بن علقمة النخعي فذكرته. وإسناده صحيح إىل أم 

اد البرصة، وهي حتكي هذه القصة وهي قصة  ،سعيد، وأما أم سعيد فقد كانت من زهَّ

 طويلة وفيها عربة. 

ضعيف فيه حممد بن احلسن بن موسى  ) وإسناده١٠/٢٢أخرجه أ�و نعيم يف احللية (  )٢(

لمي الصويف متهم بوضع احلديث.  شيخ أيب نعيم وهو أ�و عبد الرمحن السُّ

 إسناده صحيح، تقدم خترجيه.  )٣(

 )  ضمن أ�ر طويل.٢/٦٣ذكره القايض عياض يف الشفاء (  )٤(



 

- ١٣  - 

 تالوتِه. أحبَّ كالَم اِهللا، ومل يشَبع من يٍد اخلراز: َمن أحبَّ اهللاوقال أبو سع

 ،قاَل: سيبىل القرآُن يف صُدوِر أقواٍم، كام يْبىل الثوُب   ؓ وُيروى عن معاذ

 .)١(ونه ال جيدون له شهوةً ؤفيتهافُت، فيقر

 ،قاَل: يوِشُك أن يدُرَس اإلسالُم، كام يدرُس وُيش الثوِب   ؓ وعن حذيفةَ 

 .)٢(ويقرُأ الناُس القرآَن ال جيدوَن له حالوةً 

القرآِن،  وعن أيب الَعاليَة قاَل: سيْأيت عىل الناِس زمان، خترُب فيه صدوُرهم من

 .)٣(وتبَىل كام تْبىل ثياُهبم، وهتاَفت فال جيُدون له حالوًة، وال لذاذةً 

اُروَن من الفرَّ  أصحاُب القصائِد، فقاَل: هؤالءِ  )٤(وُذكَِر عند بعِض العارفنيَ 

                                           
ُد ْبُن ال) ٣٣٨٩أخرجه الدارمي (  )١( مَّ َنا ُحمَ َثنَ ـْ َأْخَربَ ا َصَدَقُة ْبُن َخالٍِد، َعْن اْبِن ُمَباَرِك، َحدَّ

َثنَا َشْيٌخ ُيَكنَّى َأ�َا ُعَمَر، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ   سنادهإفذكره بأطول مما هنا، ورجال  َجابٍِر، َحدَّ

  .أعرفه فلم عمر أ�ا إال ثقات

) وابو ٧٦٨وقد جاء مرفوعا بنحوه أخرجه احلارث بن أيب أسامة كام يف بغية الباحث (  

  ) عن معقل بن يسار أ�ان ابن أيب عياش وهو مرتوك.٦/٥٩يف احللية ( نعيم

 وجاء بنحوه عن أيب العالية، وسيأيت.  

) واخلطيب يف التاريخ ٥٧٧أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة (  )٢(

) من طريق خلف بن خليفة عن أيب مالك األشجعي عن ربعي بن حراش عن ١/٤١٦(

ال بأس به رجاله ثقات إال خلف بن خليفة فهو صدوق إال أ�ه قد كان حذيفة. إسناده 

 اختلط.

) من طريق هشام ٣٤١) وابن أيب الدنيا يف العقوبات (١٧٤١أخرجه أمحد يف الزهد (  )٣(

ئي عن جعفر بن ميمون  عن أيب العالية. وإسناده ال بأس به؛ رجاله ثقات إال  الدستوا

  فقال فيه ابن حجر: صدوق خيطئ. جعفر بن ميمون وهو صاحب األ�امط 

)٤(  . ُد ْبُن َمنُْصوٍر الطُّوِيسُّ  وهو ُحمَمَّ
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ُقوه ألفاَدُهم يف َرسائِرِهم، ما يشغُلهم عن كثرِة ، لو ناصُحوا اهللاهللاِ ، وصدَّ

 .)٢())١(التالِقي

ته إىل اإلكثار من تالوة كتاب  املسلم زفهذه األدلة واآلثار وأمثاهلا ُحتفِّ  وتشدَّ مهَّ

ل فيه. ره والتأمِّ   اهللا وتدبُّ

 ،)٣(الذي كان بطلب كريم ممن َيعزُّ عيلَّ طلُبه ،وإنني يف هذا البحث املخترص

ر طلبة العلم خصوصا واملسلمني عموما بطريقة أسالفهم يف تالوة  ،أردت أن ُأذكِّ

يف تالوة كتاب اهللا  ╚إحياء هلدي السلف  لعله أن يكون يف ذلك ،كتاب اهللا

بون القرآن إف ،تعاىل فال  ،تامة باعتبار السور ىل سبعة أحزابإهنم قد كانوا حيزِّ

فيتهيأ للمسلم بذلك أن يقرأ يف  ،آخرها يفثناء سورة بل يكون أيكون احلزب يف 

 وصفة ذلك: ،بحيث يقرأ القرآن كلَّه خالل سبعة أيام ،كل يوم حزبا

 البقرة وآل عمران والنساء.[الفاحتة] ُسور وهي:  ثالث :احلزب األول

 مخس ُسور وهي: املائدة واألنعام واألعراف واألنفال والتوبة. :احلزب الثاين

سبع ُسور وهي: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم  :احلزب الثالث

                                           
) من طريق ابن جهضم وهو عيل بن ٢١١أخرجه ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص(  )١(

عبد اهللا بن جهضم شيخ الصوفية بحرم مكة، وهو متهم بوضع احلديث. ترمجته يف 

) لسبط ابن ٥١٦( ›ن رمي بوضع احلديثالكشف احلثيث عم‹للذهبي، ويف  ›امليزان‹

 العجمي.

 ›روائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبيل‹ى املسمَّ  ،انظر تفسري ابن رجب  )٢(

 ).٣٨١- ٢/٣٧٩مجع وترتيب أيب معاذ طارق بن عوض اهللا حممد، ط دار العاصمة (

بن أمحد القطيبي،  حفظه  كان هذا البحث بطلب من األخ الفاضل الكريم أيب أمحد سمري )(٣

ه خريا.  اهللا، وبارك فيه، وجزا
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 واحلجر والنحل.

تسع ُسور وهي: اإلرساء والكهف ومريم وطه واألنبياء واحلج  :احلزب الرابع

 واملؤمنون والنور والفرقان.

الشعراء والنمل والقصص  :رة وهيإحدى عرشة سو :اخلامس احلزب

 واألحزاب وسبأ وفاطر ويس. والعنكبوت والروم ولقامن والسجدة

ثالث عرشة سورة وهي: الصافات وص والزمر وغافر  :احلزب السادس

وفصلت والشورى والزخرف والدخان واجلاثية واألحقاف وحممد والفتح 

 واحلجرات.

ل :احلزب السابع  ىل الناس.ق إسورة من  :مجيع املفصَّ

وحتى يسهل حفظ هذه األحزاب السبعة فقد مجعها بعض املقرئني بقوله: 

فكل حرف يف هذه اجلملة يشري إىل السورة التي هي أول كل  ،»َفِمي بَِشْوق«

والياء إشارة  ،وامليم إشارة إىل سورة املائدة ،فالفاء إشارة إىل سورة الفاحتة ،حزب

بني ‹والباء إشارة إىل سورة اإلرساء التي تسمى بسورة  ،إىل سورة يونس

 ،والواو إشارة إىل سورة والصافات ،والشني إشارة إىل سورة الشعراء ،›إرسائيل

 والقاف إشارة إىل سورة ق.

وفوائد  ،فيها خصائص كثرية ،وهذه الطريقة من التحزيب للقرآن الكريم

 ُأشُري إىل بعضها يف هذه املقدمة: ،متعددة

عبد اهللا بن عمرو وغريه من  ملسو هيلع هللا ىلصيها رسول اهللا هنا هي الطريقة التي حثَّ علأ ) ١

 .╚الصحابة 
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غريهم من طريقة وهكذا  ،يف حتزيب القرآن ╚أهنا طريقه الصحابة  ) ٢

 .السلف

 كام تراه مقررا يف هذا البحث. ،أن ما عدا هذه الطريقة إنام حدث بعدهم ) ٣

 ،حتى يكون العبد ماهرا به ،تقانهه الطريقة أعون عىل حفظ القرآن وإأن هذ ) ٤

َامِهُر ـالْ «: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اِهللا ▲َعْن َعاِئَشَة فقد جاء يف احلديث 

َرِة، َوالَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَيَتَتْعَتُع فِيِه، َوُهَو َعَلْيِه  َفَرِة اْلكَِراِم اْلَربَ بِاْلُقْرآِن َمَع السَّ

، َلُه َأْجَرانِ   فق عليه.مت .»َشاقٌّ

ْفظِ  :َامِهرُ ـَوالْ «يف رشح صحيح مسلم:  ♫قال النووي   ،اْحلَاِذُق اْلَكاِمُل اْحلِ

ُف َوَال َيُشقُّ َعَلْيِه اْلِقَراَءُة   .»ْوَدِة ِحْفِظِه َوإِْتَقانِهِ ِجلَ الَِّذي َال َيَتَوقَّ

): ُيقال: من ١٤يف تذكرة السامع واملتكلم ص( ♫وقال ابن َمجاعة الكناين 

 قرأ القرآن يف كل سبعة أيام مل َينَْسُه قط.

 اْلُوُقوُف و ،أن ما عدا هذه الطريقة يلزم عليها َفْصُل اآليات املتصلة يف املعنى ) ٥

َن اْلَوْقَف َعَىل الْ تَ َحتَّى  ،ُمتَِّصِل بَِام َبْعَدهُ ـَعَىل َبْعِض اْلَكَالِم الْ  َمْعُطوِف ـَتَضمَّ

اْلَقاِرُئ ِيف اْلَيْوِم الثَّاِين ُمْبَتِدًئا بَِمْعُطوِف َكَقْولِِه  كونَفي ،َمْعُطوِف َعَلْيهِ ـُدوَن الْ 

ُه: َوَقْولِ  ]٢٤[النساء: ﴾) ' & % $ # "﴿َتَعاَىل: 

 َوَأْمَثاِل َذلَِك. ]٣١[األحزاب: ﴾& % $ # "﴿

ِة ُدوَن َبْعٍض  ُن اْلَوْقَف َعَىل َبْعِض اْلِقصَّ  -ُمَتَخاِطَبْنيِ ـالْ  َحتَّى َكَالم- َوَيَتَضمَّ

 & % $ # "﴿ُمِجيِب َكَقْولِِه َتَعاَىل: ـْحُصَل اِالْبتَِداُء ِيف اْلَيْوِم الثَّاِين بَِكَالِم الْ يَ فَ 

 .]٧٥[الكهف: ﴾* ( ) '
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َمْجلِِس اْلَواِحِد إَذا َطاَل اْلَفْصُل َبْينَُهَام ـُسوُغ ِيف الْ تَ َوِمْثُل َهِذِه اْلُوُقوِف َال 

؛ َق بِاْلَكَالِم  ،َكْيَف َوِمْثُل َهِذِه الُوُقوف َتَقُع إىل الَيْوِم الَتالِـي بَِأْجنَبِيِّ َوِهلََذا َلْو ُأْحلِ

ٌط َوَنْحُو َذلَِك َبْعَد ُطوِل اْلَفْص  َفاِق َعْطٌف َأْو اْستِْثنَاٌء َأْو َرشْ ْ َيُسْغ بِاتِّ ِل بَِأْجنَبِيٍّ َمل

َجياِب بِِمْثِل َذلَِك َبْنيَ الْ  ،اْلُعَلَامءِ  َر اْلَقُبوُل َعْن اْإلِ ْ َيُسْغ َذلَِك ـَوَلْو َتَأخَّ ُمَتَخاطَِبْنيِ َمل

  بَِال نَِزاٍع.

ُزنا ،إىل غري ذلك من األمور التي تراها مبيَّنة يف هذا البحث املخترص  مما ُيـَحفِّ

 السلف يف ذلك.األخذ بام جاء عن ىل مجيعا ع

 

 

 

   



 



 

- ١٩  - 

  

  )١(  ص  وْرٍد   اآنا

وكذلك من بعدهم من سلف  ╚والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص  إىل حال النبي إن الناظر

فمنهم من  ،كلَّ يوم ِوْرٍد ُمعنيَّ من القرآن  هذه األمة جيد أهنم كانوا حيرصون عىل

 ،ومنهم من كان يقرؤه يف صالة ،ومنهم من كان يقرؤه بالنهار ،كان يقرؤه بالليل

ومنهم من كان يقرؤه دفعة واحدة ومنهم من  ،ومنهم من كان يقرؤه يف غري صالة

قا يف ساعات الليل والنهار ..... قه تفوُّ  كان يتفوَّ

بل يؤخرون  ،يفوهتم ذلك الِوْردُ وكانوا حيرصون أشدَّ احلرص عىل أن ال 

                                           
من السلف من كان يسمي املقدار الذي يقرؤه من القرآن  سريد يف اآلثار اآلتية أنَّ  :ةفائد  )١(

د اجلميع اا، ومنهم من كان يسميه ُجْزءً بَ زْ كل يوم: ِوْردا، ومنهم من كان يسميه حِ  ، ومرا

ءة كل يومبذلك يشء واحد وهو: ما جيعله اإل يف صالة أو يف – نسان عىل نفسه من القرا

  ، وذلك خيتلف باختالف األشخاص. -غري صالة

َالِة: ِحزُبه. « :قال ابن منظور يف لسان العرب ِن َوالصَّ جِل ِمَن اْلُقْرآ واِحلْزُب: الِوْرُد. وِوْرُد الرَّ

ءٍة و جل َعَىل َنْفِسِه ِمْن ِقرا َعُله الرَّ َ َعَيلَّ « َصالٍة كالِوْرد. َوِيف اْحلَِديِث:واِحلْزُب: َما َجيْ َطَرأ

  انتهى. .»ِحْزيب َمن الُقْرآِن، فَأْحَبْبُت َأن َال َأْخُرج َحتَّى َأْقِضيَه

فإهنم يطلقون اجلزء واحلزب يف القرآن عىل  ،وهذا بخالف االصطالح عند املتأخرين  

معنى خاص، فاجلزء يف القرآن قسم من ثالثني قسام منه، واحلزب نصفه، فالقرآن 

د السلف بذلك، كام تقدم.اوستون حزبً  اثالثون جزءً   ، وليس هذا هو مرا



 

- ٢٠  - 

ومن األدلة التي تبني ذلك ما سيأيت يف حديث أوس  ،ألجله ما سواه من األعامل

َذاَت َلْيَلٍة َفَأْطَوَل، َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا َقاَل: َأْبَطَأ َعَلْينَابن حذيفة وفيه: 

ُه َطَرأَ «، َأْبَطْأَت َعَلْينَا َفَقاَل: اهللا َعَيلَّ ِحْزٌب ِمَن اْلُقْرآِن َفَكِرْهُت َأْن َأْخُرَج َحتَّى  إِنَّ

 .»َأْقِضَيهُ 

: َقاَل َرُسوُل اهللاِ قال،  ؓ اْخلَطَّاِب  ُعَمَر ْبنِ ) عن  ٧٤٧ويف صحيح مسلم (

ٍء ِمنُْه، َفَقَرَأُه فِيَام َبْنيَ َصَالِة اْلَفْجِر، «: ملسو هيلع هللا ىلص َوَصَالِة َمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه، َأْو َعْن َيشْ

ْيلِ  َام َقَرَأُه ِمَن اللَّ  .»الظُّْهِر، ُكتَِب َلُه َكَأنَّ

، ويف فضائل القرآن أليب عبيد القاسم بن سالم  ْمحَِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ َعْن َعْبِد الرَّ

إِينِّ ُكنُْت «اَل: َوقَ  ،نِي َطِويًال، ُثمَّ َأِذَن ِيل اْسَتْأَذْنُت َعَىل ُعَمَر بِاْهلَاِجَرِة، َفَحَبَس «َقاَل: 

 .)١(»ِيف َقَضاِء ِوْرِدي

اْقَرُءوا اْلُقْرآَن «: قال  ؓ بن مسعود َعْن َعْبِد اهللا لفريايبل فضائل القرآنيف و

                                           
ُد ْبُن َكثِريٍ ١٨٥أحرجه أ�و عبيد يف فضائل القرآن ص(  )١( َثنَا ُحمَمَّ ، ) فقال َحدَّ ، َعِن اْألَْوَزاِعيِّ

ْمحَِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ  ْمحَِن َعْن َعْبِد الرَّ يَى ْبِن َأِيب َكثٍِري، َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ به. َعْن َحيْ

 ةاملصيص الصنعاين نزيل ورجال إسناده ثقات رجال الشيخني سوى حممد بن كثري وهو

  فهو ضعيف.

َثنَا َوكِيٌع، َعِن ٤٧٨٢يق أخرى عند ابن أيب شيبة يف املصنف (ولكن األ�ر له طر   ) َحدَّ

، َعْن َعْبَدَة، َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َأنَّ َرُجًال اْسَتْأَذَن َعَىل ُعَمَر  اْألَْوَزاِعيِّ

ورجال . نِْمُت َعْن ِحْزِيب َفُكنُْت َأْقِضيه بِاْهلَاِجَرِة َفَحَجَبُه َطِويًال ُثمَّ َأِذَن َلُه َفَقاَل: إِينِّ ُكنُْت 

إال أ�ه منقطع بني أيب بكر وعمر. فاأل�ر من هذين  إسناده ثقات رجال الشيخني

   الطريقني حسن.



 

- ٢١  - 

 .)١(»ِيف ُكلِّ َسْبٍع، َوْلُيَحافِْظ َأَحُدُكْم َعَىل ِحْزبِِه ِيف َيْوِمِه َوَلْيَلتِهِ 

َخْيَثَمَة بن عبد الرمحن الكويف، َقاَل: َدَخْلُت ويف فضائل القرآن أليب عبيد َعْن 

َهَذا ُجْزِئي «ُمْصَحِف، َفُقْلُت َلُه، َفَقاَل: ـْبِن َعْمٍرو َوُهَو َيْقَرُأ ِيف الْ  َعَىل َعْبِد اهللا

ْيَلةَ   .)٢(»الَِّذي َأْقَرُأ بِِه اللَّ

َعَىل َبْعِض َأْهلِِه َكاَن َيْقَرُأ عن عبد اهللا بن عمرو أنه  البخاري وسيأيت ما أخرجه

 .ُسْبَع الُقْرآِن بِالنََّهاِر، َيْعِرُضُه ِمَن النََّهاِر، لَِيُكوَن َأَخفَّ َعَلْيِه بِاللَّْيلِ 

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر،  ويف فضائل القرآن أليب عبيد َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْريٍ

ا بَ  َُام َكاَنا َيْقَرآِن َأْجَزاَءُمهَ آَأهنَّ  .)٣(ْعَدَما َخيُْرَجاِن ِمَن اْخلََالِء َقْبَل َأْن َيَتَوضَّ

 :َأْو َقاَلْت  ،إِينِّ َألَْقَرُأ ُجْزِئي«ويف فضائل القرآن أليب عبيد َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: 

يِري ،ُسْبِعي  .»َوَأَنا َجالَِسٌة َعَىل فَِراِيش، َأْو َعَىل َرسِ

َة ِحْزِيب َوَأَنا ُمْضَطِجَعٌة  إِينِّ «وأخرجه ابن أيب شيبة بلفظ:  َألَْقَرُأ ِحْزِيب، َأْو َعامَّ

                                           
َثنَا ُعَبيُْد اهللا١٣٠أخرجه الفريايب يف فضائل القرآن (  )١( َثنَا َأِيب  ) َحدَّ ْبُن ُمَعاٍذ َقاَل: َحدَّ

َثنَا  َقاَل: ، َعْن َأِيب اْألَْحَوِص، َعْن َحدَّ ُشْعَبُة، َعْن ُسَليَْامَن األعمش َعْن ُعَامَرَة ْبِن ُعَمْريٍ

 د به، وهذا إسناد صحيح.بن مسعو  اهللا َعْبدِ 

َثنِي َقبِيَصُة، َعْن ُسْفَياَن، َعِن ) فقال ١٨٥أخرجه أ�و عبيد يف فضائل القرآن ص(  )٢( َحدَّ

، قبيصة هو ابن عقبة، . وهذا إسناد صحيح عىل رشط مسلماْألَْعَمِش، َعْن َخْيَثَمَة به

 وسفيان هو الثوري.

 َأُيب  ) من طريق١١٠٢) وابن أيب شيبة (١٨٦خرجه أ�و عبيد يف فضائل القرآن (أ  )٣(

دِ  ا َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن َسِعيِد  ْبنِ  ُمَعاِوَيَة، َوُحمَمَّ ْبِن ُجَبْريٍ ُفَضْيٍل، كَِالُمهَ

  به. وهذا إسناد صحيح عىل رشط مسلم. 



 

- ٢٢  - 

 .)١(»َعَىل فَِراِيش 

 ويف الصحيحني َعْن َأِيب ُبْرَدَة بِن َأِيب موسى األشعري، َقاَل: َبَعَث َرُسوُل اهللا

ُهَام َعَىل َأَبا ُموَسى، َوُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل إَِىل الَيَمِن، َقاَل: َوَبَعَث ُكلَّ َواِحٍد ِمنْ ملسو هيلع هللا ىلص 

، َفَقاَل: َيا َعْبَد اهللا هُ رُ وْ زُ ى يَ وَس  مُ ِيب  أَ َىل ِخمَْالٍف، َقاَل: َوالَيَمُن ِخمَْالَفاِن، فسار معاٌذ إِ 

ًقا ُقُه َتَفوُّ ، َقاَل: )٢(َكْيَف َتْقَرُأ الُقْرآَن؟ َقاَل: َقاِئًام َوَقاِعًدا َوَعَىل َراِحَلتِي، َوَأَتَفوَّ

َل اللَّْيِل، َفَأُقوُم َوَقْد َقَضْيُت ُجْزِئي ِمَن َفَكْيَف َتْقَرُأ  َأْنَت َيا ُمَعاُذ؟ َقاَل: َأَناُم َأوَّ

 .)٣(ِيل، َفَأْحَتِسُب َنْوَمتِي َكَام َأْحَتِسُب َقْوَمتِي النَّْوِم، َفَأْقَرُأ َما َكَتَب اهللا

َوُهَو  ًماأيب ُأسيد الساعدي أنه أصبح يو عنويف كتاب املنامات البن أيب الدنيا 

ِجُع َفِقيَل َماَلَك َقاَل:  ْيَلَة َفَرَأْيُت َكَأنَّ َبَقَرًة َتنَْطُحنِي«َيْسَرتْ  .)٤(»نِْمُت َعْن ِوْرِدي اللَّ

َكاَن َأَحُدُهْم إَِذا َبِقَي «، َقاَل: النخعي ويف فضائل القرآن أليب عبيد َعْن إِْبَراِهيمَ 

ٌء، َفنََشَط، َام «. َقاَل: »َقَرَأُه بِالنََّهاِر، َأْو َقَرَأُه ِمْن َلْيَلٍة ُأْخَرى َعَلْيِه ِمْن ُجْزِئِه َيشْ َوُربَّ

                                           
َمنُْصوٍر، ) من طريق ٨٥٧١) وابن أيب شيبة (١٨٦اخرجه أ�و عبيد يف فضائل القرآن (  )١(

ِهيَم، َعِن اْألَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة به. وإسناد صحيح عىل رشط الشيخني.  َعْن إِْبَرا

ًقا معنى  )٢( ُقُه َتَفوُّ ٍء، َوِحينًا َبْعَد ِحٍني، وَال : َأْي أُ َأ�ََفوَّ َءَتُه َليًْال َوَهنَاًرا، َشْيًئا َبْعَد َيشْ َالِزُم ِقَرا

َك َساَعًة َحتَّى تَ  ِق النَّاَقِة: َوُهَو َأْن ُحتَْلَب ُثمَّ ُتْرتَ ِدرَّ َأْقَرأُ ِوْرِدي ُدْفَعًة َواِحَدًة، َمْأُخوٌذ ِمْن َفَوا

 ).٤٣٤١انظر فتح الباري (ُثمَّ ُحتَْلُب َهَكَذا َداِئًام. 

 ).١٧٣٣) ومسلم (٤٣٤٤) (٤٣٤١أخرجه البخاري (  )٣(

ِهيَم، أخربنا  ) فقال أخربنا َأ�ُو١٩٤أخرجه ابن أيب الدنيا يف املنامات (  )٤( َعِيلُّ َأْمحَُد ْبُن إِْبَرا

 َأْصَبَح َأ�ُو َأِسيٍد ... فذكره.َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد، أخربنا َأ�ُو َحاِزٍم، َعْن ُسَلْيَامَن بن َيَساٍر، َقاَل: 

  ورجال إسناده ثقات، أ�و حازم هو سلمة بن دينار.

) والصواب: (سليامن بن يسار) كام يف التبيان ُسَليَْامَن، َعْن َيَسارٍ وقع يف املنامات: (: تنبيه

  ).١١٧ص( ♫للنووي 



 

- ٢٣  - 

 .)١(»َزاَد َأَحُدُهمْ 

دِ  ْبنِ  ن َأَنسِ ويف التهجد وقيام الليل البن أيب الدنيا ع  ِسِرييَن َقاَل: َكاَنْت ملَُِحمَّ

ْيِل َقَرَأُه  لِ يْ اللَّ  نَ ا مِ هَ ؤُ رَ قْ ِسِرييَن َسْبَعُة َأْوَراٍد يَ  ْبنِ  ٌء منها ِمَن اللَّ َفَكاَن إَِذا َفاَتُه َيشْ

 .)٢(بِالنََّهارِ 

َقاَل: َدَخْلُت َعَىل ُكْرِز ْبِن  َداُوَد اْحلََفِريِّ  َأيب عن أليب ُنعيم األصبهاينويف احللية 

ي َوَبَرَة َبْيَتُه َفإَِذا ُهَو َيْبِكي، َفُقْلُت َلُه: َما ُيْبكِيَك؟ َقاَل: إِنَّ بَ  اِيب ُمْغَلٌق، َوإِنَّ ِسْرتِ

 .)٣(ُمْسَبٌل، َوُمنِْعُت ِحْزِيب َأْن َأْقَرَأُه اْلَباِرَحَة، َوَما ُهَو إِالَّ ِمْن َذْنٍب َأْحَدْثُتهُ ـلَ 

تبني مدى حرص السلف عىل ِوْرٍد من  - وغُريها كثريٌ - فهذه األدلة واآلثار 

ن ٍد من القوهذا يدل عىل أن احلرص عىل ِورْ  ،القرآن كلَّ يوم ٌة عمَّ رآن كلَّ يوم ُسنـَّ

املحافظة عىل تالوة القرآن، والعون عىل سلف، إضافة إىل أنه من أعظم أسباب 

 االستمرار فيه.

أن جيعل  ،وأمجُعها لتالوة اللفظ وتدبُّر املعنى ،وأعدُهلا ،وأفضُل األوراد

                                           
َثنَا َجِريٌر، َعْن َمنُْصوِر،١٨٧أخرجه أ�و عبيد ص(  )١( ِهيَم به. وهذا إسناد  ) فقال َحدَّ َعْن إِْبَرا

 صحيح عىل رشط الشيخني.

) ٧/١٤٩) وابن سعد يف الطبقات (٢٠٩أخرجه ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل (  )٢(

 من طريق محاد بن زيد عن أ�س بن سريين به. وإسناده صحيح. 

َثنَا َعْبُد اهللاِ ) فقال ٥/٧٩أخرجه أ�و نعيم يف احللية (  )٣( ٍد،  َحدَّ مَّ ثنا َأْمحَُد ْبُن َرْوٍح، حدْبُن ُحمَ

ُد ْبُن َأْشِكيَب، حد مَّ نا َأ�ُو َداُوَد اْحلََفِريُّ به. ورجاله معروفون سوى حممد بن أخربثنا ُحمَ

أشكيب فلم أجد له ترمجة، عبد اهللا بن حممد هو أ�و الشيخ األصبهاين، وأمحد بن روح 

وغريه، وأ�و داود احلفري هو عمر بن سعد ثقة من هو الشعراين مرتجم يف تاريخ بغداد 

 رجال التهذيب.



 

- ٢٤  - 

وأخذ به  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا كام حثَّ عليه رسول ا ،اإلنسان لنفسه كلَّ يوم ُسُبعا من القرآن

 .)١(مجهور السلف

 أن عسى ،املخترصة الرسالة هذه يف وتسديده وتوفيقه اهللا بعون سنبّينُه ما وهذا

نَّة هبذه األخذ عىل للعزائم وتقوية للهمم شحذٌ  فيها يكون ن السُّ  وأسأل ،سلف عمَّ

 ونعم اهللا وحسبي ،وثوابا عمال هبا املنتفعني أول كاتبها جيعل أن القدير العيلَّ  اهللا

 العظيم. العيلِّ  باهللا إال قوة وال حول وال ،الوكيل

 

 

                                           
): (َفَوا�ِ إِنَّ َتْرتِيَْل ُسُبِع ٣/٨٤قال اإلمام الذهبي رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء (  )١(

ِد ِقَياِم اللَّيِْل َمَع ال تَِبِة، َوالضُّ ـالُقْرآِن ِيف َهتَجُّ ا ِفِل الرَّ يَِّة اَملْسِجِد، ُمَحاَفَظِة َعَىل النََّوا
َحى، َوَحتِ

َحِر، َمَع ـْأ�ُْوَرِة الثَّابَِتِة، َوالَقْوِل ِعنَْد النَّْوِم َواليََقَظِة، َوُدُبَر الـَمَع األَْذَكاِر املَ  َمْكُتوَبِة َوالسَّ

ِف، َوإِْرَشاِد اجلَاِهِل النََّظِر ِيف الِعْلِم النَّاِفِع َواالْشتَِغاِل بِِه ُخمَْلصًا هللاِ، َمَع األَْمِر بِاَملْعُروْ 

ئِِض ِيف َمجَاَعٍة بُِخُشْوٍع َوُطَمْأ�ِْينٍَة  َوَتْفِهيِْمِه، َوَزْجِر الَفاِسِق، َوَنْحِو َذلَِك، َمَع َأَداِء الَفَرا

َعاِء َواالْستِغْ  ِجِب، َواْجتِنَاِب الَكَباِئِر، َوَكْثَرِة الدُّ َفاِر، َواْنِكَساٍر َوإِْيَامٍن، َمَع َأَداِء الَوا

ُضِع، َواِإلْخَالِص ِيف َمجِْيِع َذلَِك، َلُشْغٌل َعظِيٌْم َجِسيٌْم،  ِحِم، َوالتََّوا َدَقِة َوِصَلِة الرَّ َوالصَّ

، َفِإنَّ َساِئَر َذلَِك َمْطُلْوٌب.ـَمَقاُم َأْصَحاِب اليَِمْنيِ َوَأْولَِياِء اهللاِ الـََول   ُمتَِّقْنيَ

ْمَحَة، َوَملْ َينَْهْض بَِأْكَثِر َما َفَمَتى َتَشاَغَل الَعابُِد بِ    ِخْتَمٍة ِيف ُكلِّ َيْوٍم، َفَقْد َخاَلَف احلَنِْيِفيََّة السَّ

َر َما َيْتُلْوهُ   .)َذَكْرَناُه، َوالَ َتَدبَّ



 

- ٢٥  - 

  

   اآن 

 اردةا دا  
 

عن َعْبِد اهللاِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  ↓ يف صحيح البخاري  ومسلم *

ْ ُأْخَربْ َأنََّك «: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ُكنُْت َأْقَرُأ اْلُقْرآَن ُكلَّ َلْيَلٍة، َقاَل: َفَقاَل ِيل النَّبِيُّ ¶ َأَمل

، َقاَل:  »َتْقَرُأ اْلُقْرآَن ُكلَّ َلْيَلٍة؟ َفاْقَرأِ «َفُقْلُت: َبَىل، َيا َنبِيَّ اهللاِ، َوَملْ ُأِرْد بَِذلَِك إِالَّ اْخلَْريَ

َفاْقَرْأُه «َقاَل ُقْلُت: َيا َنبِيَّ اِهللا، إِينِّ ُأطِيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك، َقاَل:  »اْلُقْرآَن ِيف ُكلِّ َشْهرٍ 

ينَ  َفاْقَرْأُه ِيف «َقاَل ُقْلُت: َيا َنبِيَّ اِهللا، إِينِّ ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك، َقاَل:  »ِيف ُكلِّ ِعْرشِ

َفاْقَرْأُه ِيف ُكلِّ « ُأطِيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك، َقاَل: َقاَل ُقْلُت: َيا َنبِيَّ اِهللا، إِينِّ  »ُكلِّ َعْرشٍ 

َسِدَك  ا، َوِجلَ ا، َولَِزْوِرَك َعَلْيَك َحق� َسْبٍع، َوَال َتِزْد َعَىل َذلَِك، َفإِنَّ لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحق�

ا . َقاَل: َوَقاَل ِيل النَّ  »َعَلْيَك َحق� َد َعَيلَّ ْدُت، َفُشدِّ َك َال َتْدِري «: ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ َقاَل: َفَشدَّ إِنَّ

ُت إَِىل الَِّذي َقاَل ِيل النَّبِيُّ «َقاَل:  »َلَعلََّك َيُطوُل بَِك ُعْمرٌ  ُت ملسو هيلع هللا ىلصَفِرصْ ، َفَلامَّ َكِربْ

 .»ملسو هيلع هللا ىلصَوِدْدُت َأينِّ ُكنُْت َقبِْلُت ُرْخَصَة َنبِيِّ اهللاِ 

ْبَع ِمَن الُقْرآِن بِالنََّهاِر، َفَكاَن َيْقَرُأ َعَىل َبْعِض َأْهلِِه السُّ  :ويف رواية البخاري

 .)١(َيْعِرُضُه ِمَن النََّهاِر، لَِيُكوَن َأَخفَّ َعَلْيِه بِاللَّْيلِ 

َأْوِس ْبِن عن وابن ماجه وغريهم وأبو داود وأخرج أمحد وابن أيب شيبة * 

                                           
 ).١١٥٩) ومسلم (٥٠٥٢أخرجه البخاري (  )١(



 

- ٢٦  - 

َقاَل: َفَأْنَزَلنَا ِيف ملسو هيلع هللا ىلص  ُحَذْيَفَة، َقاَل: كنُت يف َوْفِد َثِقيٍف الذين َقِدموا َعَىل َرُسوِل اهللا

ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن َرُسوُل اهللافُقبٍَّة َلُه، َوَنَزَل إِْخَواُننَا اْألَْحَالُف َعَىل ُمِغَريَة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل: 

ُثنَا َوَكاَن َأْكَثُر َحِديثِِه يَ   َوَال َسَواَء ُكنَّا«ْشِكي ُقَرْيًشا، َوَيُقوُل: َيْأتِينَا َبْعَد اْلِعَشاِء َفُيَحدِّ

ةَ  ، »َحْرُب ِسَجاًال َعَلْينَا َوَلنَاـَمِدينََة َكاَنِت الْ ـُمْسَتْضَعِفَني ُمْسَتَذلَِّني َفَلامَّ َأَتْينَا الْ  بَِمكَّ

ُه «، َأْبَطْأَت َعَلْينَا َفَقاَل: َقاَل: َفَأْبَطَأ َعَلْينَا َذاَت َلْيَلٍة َفَأْطَوَل، َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللا إِنَّ

، َفَسَأْلنَا َأْصَحاَب » ِحْزٌب ِمَن اْلُقْرآِن َفَكِرْهُت َأْن َأْخُرَج َحتَّى َأْقِضَيهُ َطَرَأ َعَيلَّ 

ُبُه َثَالَث ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهللاِ ُبوَن اْلُقْرآَن؟ َقاُلوا: ُنَحزِّ زِّ ِحَني َأْصَبْحنَا، َقاَل: ُقْلنَا: َكْيَف ُحتَ

َة ُسوَرًة، َوَثَالَث  ُسَوٍر، َوَمخَْس ُسَوٍر، َوَسْبَع ُسَوٍر، َوتِْسعَ  ُسَوٍر، َوإِْحَدى َعْرشَ

َة ُسوَرًة، َوِحْزَب الْ  َتمَ ـَعْرشَ ِل ِمْن َقاف َحتَّى ُخيْ  .)١(»ُمَفصَّ

                                           
وابن  )١٣٩٣وأ�و داود () ٨٦٧٢) وابن أيب شيبة (١٩٠٢١) و(١٦١٦٦أمحد ( هأخرج  )١(

كام يف خمترصه للمقريزي –وابن نرص املروزي يف قيام الليل ) ١٣٤٥ماجه (

ْبِن  وغريهم من طريق َعْبِد اهللا) ١٨٤وأ�و عبيد يف فضائل القرآن ص(  - )١٥٦ص(

ْمحَِن ْبِن َيْعَىل الطائفي، َعْن ُعْثَامَن ْبِن َعْبِد اهللا ِه َأْوِس ْبِن  َعْبِد الرَّ ْبِن َأْوٍس الثقفي، َعْن َجدِّ

فإن عبد اهللا بن عبد الرمحن خمتلف فيه وثقه ابن  للتحسني، وإسناده حمتملبه.  ُحَذْيَفةَ 

 ،-وهي تعني ثقة من ابن معني–عنه حيث قال: ال بأس به  املديني وابن معني يف روايةٍ 

ابن  : وثقه عيل›الثقات‹كتاب  : قال ابن خلفون يف›إكامل هتذيب الكامل‹ويف كتاب 

 ا.�ـ .وقال ابن عبد الرحيم: ليس به بأس ،وابن صالح ،وأ�و جعفر السبتي ،املديني

: مقارب احلديث، وقال ابن )١٥٤( ›الرتمذي الكبري علل‹كام يف – وقال البخاري

 عدي: يروي عن َعْمرو بن ُشَعيب أحاديثه مستقيمة، َوهو ممن يكتب حديثه، وذكره كلٌّ 

من ابن خلفون وابن شاهني والعجيل وابن حبان يف الثقات، وذكره الذهبي يف كتابه: من 

  ُتُكلِّم فيه وهو ُمَوثَّق.

أخرى، َوَقال أ�و حاتم: َلْيَس بقوي، لني احلديث، َوَقال  بينام ضعفه ابن معني يف روايةٍ   

 =نقله احلافظ يف فيام - وقال البخاري  النََّسائي: َليَْس بذاك القوي، ويكتب حديثه،



 

- ٢٧  - 

َفَسَأْلنَا َأْصَحاَب  :ابن أيب شيبة ولفظ ،أمحد وأيب داود وابن ماجه هذا لفظ

ُب اْلُقْرآَن؟ ملسو هيلع هللا ىلص  : كيف كان َرُسوِل اهللاملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهللا ُبُه َثَالًثا، ُحيَزِّ َفَقاَلوا: َكاَن ُحيَزِّ

ةَ  ،َوتِْسًعا ،َوَسْبًعا ،َوَمخًْسا ةَ  ،َوإِْحَدى َعْرشَ لِ ـَوِحْزَب الْ  ،َوَثَالَث َعْرشَ  .)١(ُمَفصَّ

وأخرج أبو عبيد يف فضائل القرآن وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين * 

=
     

__________________________________________________  

ارَ  : فيه نظر،- التهذيب ، فيظهر يل أ�ه ال بأس، وقد توبع ُقْطنِّي طائفي يعترب به وقال الدَّ

أخرجه  - وهو ثبت حافظ–عىل بعض هذا احلديث، تابعه إبراهيم بن ميرسة الطائفي 

). وقد جاء هذا البعض من احلديث من طريق أخرى ٣٤٩ابن أيب داود يف املصاحف (

  ).٣/٣٦٣) (٥٩٨٣رجه عبد الرزاق يف املصنف (مرسال. أخ

وعثامن بن عبد اهللا الثقفي روى عنه مجع من الرواة وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال   

الذهبي يف امليزان: حمله الصدق. فاحلديث ال بأس به،  ال سيام وأن التسبيع يف القرآن قد 

فعل مجاعة من الصحابة ، وقد صحَّ من ¶عبَد اهللا بَن عمرو  ملسو هيلع هللا ىلص أمر به النبيُّ 

  ، فيكون ذلك شاهدا هلذا احلديث.كام سيأيت إن شاء اهللا ╚

حديثه أ�ه كان يف الوفد الذين قدموا عىل ): ١/١٢٠( ›االستيعاب‹وقال ابن عبد الرب يف         

رسول اهللا صىل اهللا عليه َوَسلََّم من بني مالك فأ�زهلم يف قبة بني املسجد وبني أهله، 

خيتلف إليهم فيحدثهم بعد العشاء اآلخرة. َقاَل ابن معني: إسناد هذا احلديث فكان 

 .صالح

ْمحَِن ْبِن َيْعَىل  ثنا َعْبُد اهللاحدَوكِيع، َقاَل: من طريق  ةأخرجه ابن أيب شيب  )١( ْبُن َعْبِد الرَّ

اِئِفيُّ    به. الطَّ

الرمحن بن مهدي عند أمحد، وأ�و خالد األمحر عند أيب داود وابن  ا عبدُ وقد خالف وكيعً   

َّاٍم عند أيب داودماجه، و ُن ْبُن َمت ا واملعتمُر بن سليامن وأ�و عامر العقدي عند  ،ُقرَّ

ْمحَِن  َعْبد اهللاهم عن تُ املروزي، وأ�و نعيم الفضل بن دكني عند أيب عبيد، ستَّ  ْبن َعْبِد الرَّ

ه باللفظ األول، وأن السؤال كان عن حتزيب الصحابة للقرآن ال عن ب ائِِفيُّ ْبِن َيْعَىل الطَّ 

، فالظاهر أن اللفظ األول أرجح، ال سيام وأن هذا قد صحَّ من فعل ملسو هيلع هللا ىلصحتزيب الرسول 

 . واهللا أعلم.  ╚الصحابة 



 

- ٢٨  - 

ريخ وابن عساكر يف تاريخ والطرباين يف املعجم الكبري والفسوي يف املعرفة والتا

ُه َقاَل: َيا َرُسوَل اهللا ◙َعْن َقْيِس ْبِن َأِيب َصْعَصَعَة، دمشق  ِيف َكْم َأْقَرُأ  َأنَّ

ةَ «اْلُقْرآَن؟ َقاَل:  َفِفي ُكلِّ «َقاَل: إِينِّ َأِجُدِين َأْقَوى ِمْن َذلَِك َقاَل  »ِيف َمخِْس َعْرشَ

َيْقَرُؤُه ِيف ُكلِّ  َزَماًناَفَمَكَث َكَذلَِك  :َقاَل  ،َقاَل: إِينِّ َأِجُدِين َأْقَوى ِمْن َذلَِك  »ُمجَُعةَ 

َة،  ،َحتَّى َكِربَ َوَكاَن َيْعِصُب َعَىل َعْينَْيهِ  ،َسْبعٍ  ُثمَّ َرَجَع َفَكاَن َيْقَرُؤُه ِيف َمخِْس َعْرشَ

 .)١( اْألُوَىل ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ َقاَل: َيا َلْيَتنِي َقبِْلُت ُرْخَصَة َرُسولِ 

وأخرج ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل عن رجل من أهل الرباط عن * 

 .)٢(»من قرأ القرآن يف سبع كتب من العابدين« :قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي

 

 

                                           
) وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ١٧٧أخرجه أ�و عبيد يف فضائل القرآن ص(  )١(

) والفسوي يف املعرفة والتاريخ ١٨/٣٤٤) والطرباين يف املعجم الكبري (٢٠٠٨(

َثنِي  اْبنِ عن من طرق ) ٤٩/٤٦٧) وابن عساكر يف تاريخ دمشق (١/٢٩٩( َهلِيَعَة، َحدَّ

به. وإسناده ضعيف،  َعنْهُ  ، َعْن َقْيِس ْبِن َأِيب َصْعَصَعَة، َرِيضَ اهللابَّاُن ْبُن َواِسٍع، َعْن َأ�ِيهِ َح 

 لضعف ابن هليعة واسمه عبد اهللا، لكنه صالح يف الشواهد.

فقال حدثنا أ�و بكر املديني حدثنا  ) ٤٢٨(ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل  هأخرج  )٢(

ليثي عن إسحاق بن خليفة عن رجل ور حدثنا إبراهيم بن اخلطاب الصإسحاق بن من

 ط به. وإسناده مظلم، أكثر رواته جماهيل.  من أهل الربا



 

- ٢٩  - 

  

 ا   اردةر اا  

اْقَرُءوا «: قال  ؓ بن مسعود اهللا َعْبدِ عن  ♫يف مصنف ابن أيب شيبة  *

 .)١(»ُه ِيف َثَالٍث ُءواْلُقْرآَن ِيف َسْبٍع، َوَال َتْقرَ 

: ولفظه  ؓ بن مسعود َعْن َعْبِد اهللا وأخرجه الفريايب يف فضائل القرآن

 .)٢(»اْقَرُءوا اْلُقْرآَن ِيف ُكلِّ َسْبٍع، َوْلُيَحافِْظ َأَحُدُكْم َعَىل ِحْزبِِه ِيف َيْوِمِه َوَلْيَلتِهِ «

َال َتْقَرُءوا اْلُقْرآَن ِيف َأَقلِّ ِمْن «) بلفظ: ٥٩٤٨وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف (

ُجُل َيْوًما َوَلْيَلًة َعَىل ُجْزِئهِ  افُِظ الرَّ  .»َثَالٍث، اْقَرُءوُه ِيف َسْبٍع، َوُحيَ

ْمحَِن  َعْبدِ عن  وأخرج أبو عبيد يف فضائل القرآن والفريايب يف فضائل القرآن الرَّ

َخيْتُِم ِيف َرَمَضاَن ِيف   ْؓبُن َمْسُعوٍد  : َكاَن َعْبُد اهللاقالْبِن َمْسُعوٍد،  َعْبِد اهللا نِ بْ 

                                           
َثنَا َأ�ُو ُمَعاِوَيَة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ُعَامَرَة، َعْن َأِيب فقال ) ٨٥٨٥(أخرجه ابن أيب شيبة   )١( َحدَّ

أ�و معاوية هو حممد بن ات، وهذا إسناد صحيح رجاله ثق. اْألَْحَوِص، َقاَل: َقاَل َعْبُد اهللا

عامرة هو ابن عمري، وأ�و األحوص خازم الرضير، واألعمش هو سليامن بن مهران، و

 عوف بن مالك، وعبد اهللا هو ابن مسعود. هو 

َثنَا ُعَبيُْد اهللا١٣٠أخرجه الفريايب يف فضائل القرآن (  )٢( َثنَا َأِيب  ) َحدَّ ْبُن ُمَعاٍذ َقاَل: َحدَّ

، َعْن َأِيب اْألَْحَوِص، َعْن  َقاَل: َثنَا ُشْعَبُة، َعْن ُسَليَْامَن األعمش َعْن ُعَامَرَة ْبِن ُعَمْريٍ َحدَّ

 د به، وهذا إسناد صحيح.بن مسعو  اهللا َعْبدِ 



 

- ٣٠  - 

 .)١(وِيف َغْريِ َرَمَضاَن ِمَن اْجلُُمَعِة إَِىل اْجلُُمَعةِ  ،َثَالٍث 

 من قوله وفعله.  ؓفهذا كام ترى ثابت عن ابن مسعود 

تُِم « : ؓكعب بن  َعْن ُأَيب  ♫ويف مصنف ابن أيب شيبة *  ُه َكاَن َخيْ َأنَّ

اِريَّ «، »اْلُقْرآَن ِيف َثَامنٍ  تُِم اْلُقْرآَن ِيف َسْبعٍ   ؓ َوَأنَّ َمتِيًام الدَّ  .)٢(»َكاَن َخيْ

 :َأْو َقاَلْت  ،إِينِّ َألَْقَرُأ ُجْزِئي«ويف فضائل القرآن أليب عبيد َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: 

يِري ،ُسْبِعي  .)٣( »َوَأَنا َجالَِسٌة َعَىل فَِراِيش، َأْو َعَىل َرسِ

ففي طبقات ابن سعد  ،بل هو شأن الصحابة عموما ووصيتهم ملن بعدهم *

                                           
من ) ١٣٢) والفريايب يف فضائل القرآن (١٧٧أخرجه أ�و عبيد يف فضائل القرآن ص(  )١(

ِد ْبنِ  َن، َرُجٍل ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة َقاَل ُشْعَبُة: َوَكاَن َكَخْريِ  طريق ُشْعَبَة، َعْن ُحمَمَّ َذْكَوا

ْمحَِن ْبَن َعْبِد اهللا َجاِل، َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد الرَّ ْبُن  ْبِن َمْسُعوٍد، َيُقوُل: َكاَن َعْبُد اهللا الرِّ

ال شعبة وقد كان فذكره. حممد بن ذكوان هو الكويف بيَّاع األكسية مل يرو عنه إ َمْسُعودٍ 

يثني عليه، فلذا قال عنه احلافظ: ثقة. وبقية رجاله ثقات، وقد أ�بت سامع عبد الرمحن 

   من أ�يه البخاري وأ�و حاتم.

، َعْن َأ�ُّوَب، َعْن َأِيب ) فقال ٨٥٧٦أخرجه ابن أيب شيبة (  )٢( اِب الثََّقِفيُّ َثنَا َعْبُد اْلَوهَّ َحدَّ

عب. ورجال إسناده ثقات إال ما ُخيشى من االنقطاع بني أيب قالبة بن ك ِقَالَبَة، َعْن ُأَيب 

  ومتيم الداري.

َثنَا َعْبُد اْألَْعَىل ْبُن َمحَّاٍد، ١٣٦القرآن (ثم رأ�ته بإسناد متصل عند الفريايب يف فضائل    ) َحدَّ

َكاَن «َعْن َأِيب ْبِن َكْعٍب َأ�َُّه:  ُمَهلَِّب،ـنا َخالٌِد، َعْن َأِيب ِقَالَبَة، َعْن َأِيب الْ أخربنا ُوَهيٌْب، أخرب

اِريُّ  َن ِيف َثَامِن َلَياٍل. . . َوَكاَن َمتِيٌم الدَّ تُِم اْلُقْرآ . وهذا إسناد صحيح عىل »تُِم ِيف َسْبعٍ َخيْ َخيْ

اء، وأ�و املهلب هو اجلرمي عم أيب قالبة  .رشط مسلم، خالد هو احلذَّ

َمنُْصوٍر، ) من طريق ٨٥٧١) وابن أيب شيبة (١٨٦اخرجه أ�و عبيد يف فضائل القرآن (  )٣(

ِهيَم، َعِن اْألَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة به. وإسناد صحيح عىل رشط الشيخني.  َعْن إِْبَرا



 

- ٣١  - 

َياِحي اْلَعالَِيةِ عن أيب  : ُكنَّا َعبِيًدا َممُْلوكَِني ِمنَّا َمْن ُيَؤدِّي قال ُرَفْيع بن ِمْهَران الرِّ

اِئَب  َ ُدُم َأْهَلهُ  ،الرضَّ ًة. َفَشقَّ َذلَِك َعَلْينَا ،َوِمنَّا َمْن َخيْ َفَجَعْلنَا  ،َفُكنَّا َنْختُِم ُكلَّ َلْيَلٍة َمرَّ

ًة. َفَشقَّ َذلَِك َعَلْينَا ًة. َفَشقَّ  ،َنْختُِم ُكلَّ َلْيَلَتْنيِ َمرَّ َفَجَعْلنَا َنْختُِم ُكلَّ َثالِث َلَياٍل َمرَّ

نا َأْن َنْختَِم ومُ فعلَّ ملسو هيلع هللا ىلص  نَا َأْصَحاَب َرُسوِل اهللاَفَلِقيْ  ،ا َبْعُضنَا إَِىل َبْعضٍ َعَلْينَا َحتَّى َشكَ 

ْينَا َونِْمنَا َوَملْ َيُشقَّ َعَلْينَا ،ُكلَّ ُمجَُعٍة َأْو َقاَل ُكلَّ َسْبعٍ   .)١(َفَصلَّ

وٍق عن  ♫ويف مصنف ابن أيب شيبة  *  َفَقاَل: َما َتُقوُل ِيف  أنه أتاه رجٌل  َمْرسُ

وٌق:  َلْو َأَخْذَت ُمْصَحًفا ُكلَّ ُمجَُعٍة  ،َحَسنٌ «َرُجٍل َيْقَرُأ اْلُقْرآَن ِيف ُمجَُعٍة؟ َفَقاَل َمْرسُ

 .)٢(»َفَأْدَخْلَتُه َبْيًتا َألَْوَشَك َأْن ُيْمَألَ 

ْمحَِن ْبُن «، َقاَل: النخعي َعْن إِْبَراِهيمَ  ♫ويف مصنف ابن أيب شيبة  * َكاَن َعْبُد الرَّ

ا ِيف َمخٍْس، «، »َيِزيَد َيْقَرُأ اْلُقْرآَن ِيف ُكلِّ َسْبعٍ  َوَكاَن َعْلَقَمُة، َواْألَْسَوُد َيْقَرُؤُه َأَحُدُمهَ

 .)٣(»َوَكاَن إِْبَراِهيُم َيْقَرُؤُه ِيف َسْبعٍ «، »َواْآلَخُر ِيف ِستٍّ 

                                           
) ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ٧/٨٠أخرجه ابن سعد يف الطبقات (  )١(

نَ ) فقال ١٨/١٦٨( َثنَا َأ�ُو َخْلَدَة َقاَل: َأْخَربَ يَى ْبُن ُخَلْيٍف َقاال: َحدَّ ا َعْمُرو ْبُن اْهلَيَْثِم َوَحيْ

َسِمْعُت أ�ا اْلَعالَِيِة يقول ..... فذكره. وإسناده صحيح عمرو بن اهليثم هو ابن قطن ثقة، 

�ضا، فالسند صحيح وال يرضه ضعف حييى بن أوأ�و خلدة هو خالد بن دينار ثقة 

  فالعربة بروايته. بعمرو بن اهليثم وهو ثقة ننه مقروخليف فإ

َثنَا َأ�ُو ُمَعاِوَيَة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ُمْسلٍِم، َقاَل:  ) فقال٨٥٨٧أخرجه ابن أيب شيبة (  )٢( َحدَّ

وق  ، وهذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخني، مسلم هو ابن صبيح.َجاَء َرُجٌل إَِىل َمْرسُ

ِهيَم، َقاَل فقال  )٨٥٨٠ة (أخرجه ابن أيب شيب  )٣( َثنَا َأ�ُو ُمَعاِوَيَة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن إِْبَرا  َحدَّ

 فذكره، وهذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخني، إبراهيم هو ابن يزيد النخعي.



 

- ٣٢  - 

ُعْرَوُة َيْقَرُأ  َكانَ «َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َقاَل:  ♫ويف مصنف ابن أيب شيبة  *

 .)١(»اْلُقْرآَن ِيف ُكلِّ َسْبعٍ 

َكاَن َيُؤمُّ اْحلَيَّ «: الحق بن محيد أنه َعْن َأِيب ِجمَْلزٍ  ♫ويف مصنف ابن أيب شيبة  *

تُِم ِيف َسْبعٍ   .)٢(»ِيف َرَمَضاَن، َوَكاَن َخيْ

 ، ؓوزيد بن ثابت  ، ؓوهو منقوٌل أيضا: عن عثامن بن عفان  *

بل هو  ،وعلقمة بن قيس ،وحممد بن سريين ،قتادةكمن غري الصحابة: مجاعة و

 .)٣(املنقول عن أكثر السلف

ُيْسَتَحبُّ َأْن َيْقَرَأ ): ٢/٦١١( ♫البن قدامة املقديس  ›املغني‹ويف  *

اٍم، لَِيُكوَن َلُه َخْتَمٌة ِيف ُكلِّ ُأْسُبوٍع. َقاَل َعْبُد  اهللاَِّ ْبُن َأْمحََد: َكاَن اْلُقْرآَن ِيف ُكلِّ َسْبَعِة َأيَّ

ُكُه َنَظًرا. َوَقاَل   َأِيب َخيْتُِم اْلُقْرآَن ِيف النََّهاِر ِيف ُكلِّ َسْبَعٍة َيْقَرُأ ِيف ُكلِّ َيْوٍم ُسُبًعا، َال َيْرتُ

تُِم ِمْن اْجلُُمَعِة إَىل اْجلُُمَعِة. اَن َأُبو َعْبِد اهللاَحنَْبٌل: كَ   َخيْ

تذكرة السامع ‹يف كتابه  ♫يضا ابن َمجاعة الكناين وذكره عن اإلمام أمحد أ

كام يف جمموع الفتاوى  ♫وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،)١٤ص( ›واملتكلم

)١٣/٤٠٧.( 

                                           
 ْبنِ  اهللا َعْبدِ  من طريق )١٣٨( يف فضائل القرآن الفريايبو )٨٥٨١(ابن أيب شيبة أخرجه   )١(

وهذا إسناد صحيح، عبد اهللا بن داود هو ابن عامر به،  َداُوَد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ 

 اخلريبي.

َلزٍ  فقال )٨٥٨٢(ابن أيب شيبة أخرجه   )٢( َن ْبِن ُحَدْيٍر، َعْن َأِيب ِجمْ ، َعْن ِعْمَرا َثنَا الثََّقِفيُّ  َحدَّ

 ملجيد.وهذا إسناد صحيح، الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد ابه. 

)، وكتاب ١٠١ص( ♫ لإلمام النووي ›التبيان يف آداب محلة القرآن‹انظر كتاب   )٣(

 ).١٠٦ص( ›حتزيب القرآن‹
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 ا   

بحيث يقرأ  ،يقرأ يف كل يوم حزبا ،معنى التسبيع أن جيعل القرآن سبعة أحزاب

 القرآن كلَّه خالل سبعة أيام.

 إليك بياهنا: ،كيفياتقد ورد يف التسبيع عدة و

 الكيفية األوىل:* 

فال يكون احلزب يف إثناء  ،حتزيب القرآن إىل سبعة أحزاب باعتبار السور تامة

 وصفة ذلك: ،آخرها يفسورة بل يكون 

 والنساء. ،وآل عمران ،البقرة[الفاحتة] ثالث ُسور وهي:  :احلزب األول

 ،واألنفال ،واألعراف ،واألنعام ،وهي: املائدةمخس ُسور  :احلزب الثاين

 والتوبة.

 ،وإبراهيم ،والرعد ،ويوسف ،وهود ،سبع ُسور وهي: يونس :احلزب الثالث

 والنحل. ،واحلجر

 ،واألنبياء ،وطه ،ومريم ،والكهف ،تسع ُسور وهي: اإلرساء :احلزب الرابع
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 والفرقان. ،والنور ،واملؤمنون ،واحلج

 ،والقصص ،والنمل ،الشعراء :عرشة سورة وهي إحدى :احلزب اخلامس

 ويس. ،وفاطر ،وسبأ ،واألحزاب ،والسجدة ،ولقامن ،والروم ،والعنكبوت

 ،وغافر ،والزمر ،وص ،ثالث عرشة سورة وهي: الصافات :احلزب السادس

 ،وحممد ،واألحقاف ،واجلاثية ،والدخان ،والزخرف ،والشورى ،وفصلت

 واحلجرات. ،والفتح

ل  :السابعاحلزب   .)١(من ق إىل الناس :مجيع املفصَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي العمل يف زمن وهذه الكيفية من التحزيب هي التي كان عليها

وفيه:   ؓ كام تقدم يف حديث أوس بن حذيفة الثقفي ╚والصحابة 

ُبوَن اْلُقْرآَن؟ َقاُلوا: فِحَني َأْصَبْحنَا، ملسو هيلع هللا ىلص  َفَسَأْلنَا َأْصَحاَب َرُسوِل اهللاِ« زِّ ُقْلنَا: َكْيَف ُحتَ

َة ُسوَرًة،  ُبُه َثَالَث ُسَوٍر، َوَمخَْس ُسَوٍر، َوَسْبَع ُسَوٍر، َوتِْسَع ُسَوٍر، َوإِْحَدى َعْرشَ ُنَحزِّ

                                           
بع، ثم السابع، ثم احلزب فائدة: أطول هذه األحزاب السبعة:   )١( األول، ثم الثاين، ثم الرا

  السادس، ثم اخلامس، ثم الثالث وهو أقرصها.

ء وربع جزء. فاحلزب األول:   مخسة أجزا

ء وبعض ثمن اجلزء. والثاين:   مخسة أجزا

ء ومخسة أ�امن اجلزء ونصف الثمن. والثالث:   ثالثة أجزا

بع: ء وربع اجلزء. والرا   أربعة أجزا

  أربعة أجزاء إال بعض ثمن. واخلامس:

ء كاملة. والسادس:   أربعة أجزا

ء وربع اجلزء إال قليال. انظر والسابع:   ).١٠٨ص( ›حتزيب القرآن‹ كتاب أربعة أجزا
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َة ُسوَرًة، َوِحْزَب الْ  َتمَ ـَوَثَالَث َعْرشَ ِل ِمْن َقاف َحتَّى ُخيْ  .»ُمَفصَّ

(َوفِيِه ): ١٣/٤٠٩كام يف جمموع الفتاوى ( ♫تيمية قال شيخ اإلسالم ابن 

ُْم  َل  -يعني الصحابة-َأهنَّ ُه َقْد ُعلَِم َأنَّ َأوَّ وِر َوَهَذا َمْعُلوٌم بِالتََّواُتِر؛ َفإِنَّ بوه بِالسُّ حزَّ

َئ اْلُقْرآُن بِالْ  يَن َوَثَالثَِني ـَما ُجزِّ ِزَئُة َثَامنَِيٍة َوِعْرشِ تِي َتُكوُن ُحُروِف َجتْ َوِستَِّني. َهِذِه الَّ

ِة َوَنْحِو َذلَِك َكاَن ِيف َزَمِن  وَرِة َوَأْثنَاِء اْلِقصَّ ُرُءوُس اْألَْجَزاِء َواْألَْحَزاِب ِيف َأْثنَاِء السُّ

اَج َأَمَر بَِذلَِك. َوِمْن اْلِعَراِق َفَشا َذلَِك وَ  اِج َوَما َبْعَدُه َوُرِوَي َأنَّ اْحلَجَّ ْ َيُكْن اْحلَجَّ َمل

ُحُروِف ُحمَْدَثًة ِمْن َعْهِد ـَمِدينَِة َيْعِرُفوَن َذلَِك. َوإَِذا َكاَنْت التَّْجِزَئُة بِالْ ـَأْهُل الْ 

َحاَبَة َقْبَل َذلَِك َعَىل َعْهِد النَّبِيِّ ـالْ  اِج بِاْلِعَراِق َفَمْعُلوٌم َأنَّ الصَّ َوَبْعَدُه َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  َحجَّ

ِزيٌب آَخرُ ـلَ  ُروَن َتاَرًة بِاْآلَياِت َفَيُقوُلوَن: َمخُْسوَن آَيًة ِستُّوَن ُهْم َحتْ ُْم َكاُنوا ُيَقدِّ ؛ َفإِهنَّ

َ التَّْحزِ  نَّ َتْسبِيَعُه بِاْآلَياِت َملْ َيْرِوِه َأَحٌد َوَال َذَكَرُه َأَحٌد َفَتَعنيَّ
َوِر َلكِ يُب آَيًة. َوَتاَرًة بِالسُّ

َوِر).  بِالسُّ

 الكيفية الثانية:* 

فيكون احلزب يف أثناء  ،حتزيب القرآن إىل سبعة أحزاب باعتبار عدد اآليات

 وصفة ذلك كام ييل: ،السورة

 L M﴿ )٦١من سورة الفاحتة إىل سورة النساء آية ( احلزب األول:

N﴾ :٧٦سورة النساء آية ( وقيل: إىل ،]٦١[النساء( ﴿R S T U 

V﴾ :٧٦[النساء[. 

 )١٧٠عىل ما سبق، إىل سورة األعراف آية (من سورة النساء احلزب الثاين: 
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﴿Ñ Ò Ó Ô Õ﴾ :٣٦سورة األنفال آية ( وقيل: إىل ،]١٧٠[األعراف( 

﴿Y Z [ \ ]﴾ :سورة األنفال آية  وقيل: إىل ،]٣٦[األنفال

)٧٤( ﴿³ ´ µ﴾ :٧٤[األنفال[. 

من سورة األعراف أو األنفال عىل ما سبق، إىل سورة إبراهيم احلزب الثالث: 

سورة احلجر آية  وقيل: إىل ،]٢٥[إبراهيم: ﴾- ,﴿ )٢٥آية (

)٤٩ (﴿Æ Ç È É Ê Ë﴾ :سورة النحل  وقيل: إىل ،]٤٩[احلجر

  .]٤١[النحل: ﴾Â Ã Ä Å Æ Ç È É﴿ )٤١آية (

من سورة إبراهيم أو احلجر أو النحل كام سبق، إىل سورة احلج احلزب الرابع: 

 )٥٥سورة املؤمنون آية ( وقيل: إىل ،]٥٥[احلج: ﴾Î Ï Ð﴿ )٥٥آية (

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾ :خامتة سورة  وقيل: إىل ،]٥٥[املؤمنون

 املؤمنون.

 )٢٠من سورة احلج أو املؤمنون كام سبق، إىل سورة سبأ آية (احلزب اخلامس: 

 خامتة سورة سبأ. وقيل: إىل ،]٢٠[سبأ: ﴾¦ ¥ ¤ £﴿

 وقيل: إىل ،الفتحمن سورة سبأ كام سبق، إىل خامتة سورة احلزب السادس: 

 خامتة سورة احلجرات.

 إىل آخر القرآن. ،كام سبقأو ق من سورة احلجرات احلزب السابع: 
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 وقد وردت هذه الكيفية يف بعض اآلثار عن السلف فمن ذلك:

َثنَا َهاُروُن ْبُن ٣٥٢( ›املصاحف‹ما أخرجه  ابن أيب داود يف كتابه  ): فقال َحدَّ

َثنَا َعْبُد اهللا َثنَا َسِعيُد ْبُن َأِيب َعُروَبَة، َأنَّ َقَتاَدَة َقاَل: ُسُبُع  ُسَلْيَامَن، َحدَّ ْبُن َبْكٍر، َحدَّ

ُل ُسُبعٍ اْلقُ  ا َأوَّ  ﴾N O QP R S T U V﴿ ْرآِن: َفَأمَّ

ُبُع الثَّاِين ِيف اْألَ  ]٧٦[النساء:  ]٧٢[األنفال: ﴾T U V﴿ْنَفاِل ، َوالسُّ

 ﴾Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴿َوالثَّالُِث ِيف النَّْحِل 

ُهلُنَّ  ]٤١[النحل: ، َأوَّ ابُِع ِيف َأْرَبِع آَياٍت، َيْعنِي ِمَن اْحلَجِّ  X﴿إَِىل آِخِر اْآلَيِة، َوالرَّ

Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d﴾ :إَِىل  ]٥٢[احلج

﴿Î Ï Ð﴾ :وإسناده  َوَسَقَط َعَىل َهاُروَن آِخُر اْحلَِديِث.. ]٥٥[احلج

اُز ـَهاُروُن ْبُن ُسَلْيَامَن هو َأُبو اْحلََسِن الْ  ،صحيح وثقه أبو نعيم يف تاريخ  ،ثقةَخزَّ

وانظر ترمجته يف ثقات ابن  ،وأبو الشيخ يف طبقات الـمحدثني بأصبهان ،أصبهان

اود. وعبد اهللا بن بكر هو ابن حبيب حبان فقد بني أنه هو الذي روى عنه ابن أيب د

 وبقية رجاله ثقات معروفون. ،السهمي ثقة

فقال:  ،) أيضا٣٥١( ›املصاحف‹ومن ذلك ما أخرجه ابن أيب داود يف  *

ُد ْبُن َعْبِد الْ  َثنَا ُحمَمَّ ثَ ـَحدَّ اٌم، َحدَّ َثنَا َمهَّ َثنَا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َحدَّ ، َحدَّ ِقيِقيُّ نَا َملِِك الدَّ

ُل ِيف النَِّساِء  َقَتاَدُة َقاَل: ُبُع اْألَوَّ U T S R ﴿َأْسَباُع اْلُقْرآِن: السُّ

V﴾:[﴿، َوالثَّاِين ِيف اْألَْنَفاِل ]٧٦[النساء \ [ Z Y﴾ 

ْجِر ]٣٦[األنفال:  ﴾Æ Ç È É Ê Ë﴿، َوالثَّالُِث ِيف اْحلِ

ابُِع َخاِمتَُة الْ ]٤٩[احلجر: اِدُس َخاِمتَُة ُمْؤِمنَِني، ـ، َوالرَّ َواْخلَاِمُس َخاِمتَُة َسَبأٍ، َوالسَّ

ابُِع َما َبِقَي ِمَن اْلُقْرآِن. رجاله كلهم ثقات  ،وإسناده صحيح اْحلُُجَراِت، َوالسَّ
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 معروفون من رجال التهذيب.

فقال:  ،أيضا) ٣٥٧( ›املصاحف‹ومن ذلك ما أخرجه ابن أيب داود يف * 

َثنَا َعْبُد  ُد ْبُن َعاِمِر ْبِن إِْبَراِهيَم، َعْن َأبِيِه، َعِن اْلَفْيِض ْبِن ُموَسى، َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

َُام َقاَال: ُسُبُع اْلُقْرآِن  ، َأهنَّ اِق، َوَعاِصٍم اْجلَْحَدِريِّ اُر، َعْن ِهَالٍل اْلَورَّ اْلَواِحِد اْلَعطَّ

﴿N M L﴾ :النَِّساِء، َوِيف اْألَْعَراِف  ِيف  ]٦١[النساء﴿ ÑÒ Ó 

Ô Õ﴾ :َوِيف ُسوَرِة إِْبَراِهيَم ]١٧٠[األعراف ،﴿- ,﴾ 

 ﴾À Á ¿ ¾ ½ ¼ «﴿ُمْؤِمنَِني ـ، َوِيف الْ ]٢٥[إبراهيم:

، َوَخاِمتَُة ]٢٠[سبأ: ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦﴿، َوِيف َسَبأٍ ]٥٥[املؤمنون:

وعبد  ،الفيض بن موسى مل أجد له ترمجة ،وإسناده ضعيف اْلَفْتِح، َوآِخُر اْلُقْرآِن.

ترمجته يف اجلرح  ،الواحد العطار هو عبد الواحد بن جرير العطار جمهول حال

 والتعديل البن أيب حاتم.

 هذا ما رأيته مما ورد يف هذه الكيفية من التسبيع.

): ١٣/٤٠٩كام يف جمموع الفتاوى ( ♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  *

َحاَبَة َعَىل َعْهِد النَّبِيِّ  (َمْعُلوٌم َأنَّ  ُْم َكاُنوا ـَوَبْعَدُه َكاَن لَ ملسو هيلع هللا ىلص  الصَّ ِزيٌب آَخُر؛ َفإِهنَّ ُهْم َحتْ

َورِ  ُروَن َتاَرًة بِاْآلَياِت َفَيُقوُلوَن: َمخُْسوَن آَيًة ِستُّوَن آَيًة. َوَتاَرًة بِالسُّ نَّ َتْسبِيَعُه  ،ُيَقدِّ
َلكِ

َوِر). بِاْآلَياِت َملْ َيْرِوِه َأَحدٌ  َ التَّْحِزيُب بِالسُّ  َوَال َذَكَرُه َأَحٌد َفَتَعنيَّ

 :لثةالكيفية الثا* 

فيكون احلزب يف أثناء  ،روفحتزيب القرآن إىل سبعة أحزاب باعتبار عدد احل

 وصفة ذلك كام ييل: ،بل يف أثناء الكلمة ،السورة
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الِ من أول القرآن إىل حرف احلزب األول:  يف اآلية   ﴾صد﴿يف قوله:  الدَّ

 .النَِّساءِ  ) من سورة٥٥(

الِ من حرف احلزب الثاين:  قوله:  ِيف  التَّاءِ  إىل حرف ﴾صد﴿يف قوله:  الدَّ

 .اْألَْعَراِف  من سورة )١٤٧يف اآلية ( ﴾َحبَِطْت ﴿

إىل حرف األلف يف آخر  ﴾َحبَِطْت ﴿قوله:  ِيف  التَّاءِ  من حرفاحلزب الثالث: 

 ) من سورة الرعد.٣٥يف اآلية ( ﴾ُأُكُلَها﴿كلمة: 

إىل حرف األلف يف  ﴾ُأُكُلَها﴿من حرف األلف يف آخر كلمة: احلزب الرابع: 

 ) من سورة احلج.٣٤يف اآلية ( ﴾َمنَْسَكا﴿قوله: 

إىل حرف اهلاء يف قوله:  ﴾َمنَْسَكا﴿حرف األلف يف قوله:  مناحلزب اخلامس: 

 ) من سورة األحزاب.٣٦يف اآلية ( ﴾َوَال ُمْؤِمنَة﴿

إىل حرف الواو يف  ﴾َوَال ُمْؤِمنَة﴿من حرف اهلاء يف قوله: احلزب السادس: 

ْوء﴿قوله:   ) من سورة األحزاب.٦يف اآلية ( ﴾َظنَّ السَّ

ْوء﴿من حرف الواو يف قوله: احلزب السابع:  إىل آخر حرف يف  ﴾َظنَّ السَّ

 سورة الناس.

داود يف وقد وردت هذه الكيفية يف بعض اآلثار فقد أخرج ابن أيب 

َثنَا ) فقال ٣٥٣( ›املصاحف‹ َثنَا َهاُروُن ْبُن ُسَلْيَامَن، َوَحيَْيى ْبُن َحِكيٍم َقاَال: َحدَّ َحدَّ

ِر ْبِن َخالٍِد  َعْبُد اهللا ، َعْن ُمَطهَّ ُدوِيسُّ ٍل السَّ َثنَا َعْمُرو ْبُن ُمنَخَّ ، َحدَّ ْهِميُّ ْبُن َبْكٍر السَّ

، َعْن َساِملٍ، [َوقَ  ْبِعيِّ ِينِّ الرَّ امَّ ِد اْحلِ ٍم] َأِيب ُحمَمَّ  ُبو َبْكِر ْبُن َأِيب َداُوَد:[َقاَل أَ  اَل َحيَْيى َسالَّ

َام ُهَو َراِشٌد َأُبو ُحمَ  ٌم، إِنَّ ٌ َوَال َسالَّ ] َقاَل: َلْيَس ُهَو َساِمل ِينُّ امَّ ٍد اْحلِ اُج ْبُن «مَّ َمجََع اْحلَجَّ



 

- ٤٠  - 

اَء َقاَل  اَظ َواْلُقرَّ ِه، َكْم ُهَو َفُكنُْت فِيِهْم، َفَقاَل:  :ُيوُسَف اْحلُفَّ وِين َعِن اْلُقْرآِن ُكلِّ َأْخِربُ

ُه َثَالُثِامَئِة َأْلِف َحْرٍف  ِمْن َحْرٍف؟ َقاَل: َفَجَعْلنَا َنْحُسُب، َحتَّى َأْمجَُعوا َأنَّ اْلُقْرآَن ُكلَّ

وِين إَِىل َأيِّ َحْرٍف َينَْتِهي َوَأْرَبُعوَن َأْلًفا َوَسْبُعِامَئٍة َوَنيٌِّف َوَأْرَبُعوَن َحرْ  ًفا. َقاَل: َفَأْخِربُ

ُه َينَْتِهي ِيف اْلَكْهِف  ِيف  ]١٩[الكهف: ﴾½﴿نِْصُف اْلُقْرآِن، َفَحَسُبوا َفَأْمجَُعوا َأنَّ

وِين بَِأْسَباِعِه َعَىل اْحلُُروِف َقاَل َحيَْيى: َعَىل َعَدِد اْحلُُروِف َقاَل: َفإَِذا  اْلَفاِء. َقاَل: َفَأْخِربُ

ُل ُسُبٍع ِيف النَِّساِء  اِل،  ]٥٥[النساء: ﴾MS R Q P O N ﴿َأوَّ ِيف الدَّ

ُبُع الثَّاِين ِيف اْألَْعَراِف  ْعِد ِيف  ﴾ُأوَلِئَك َحبَِطْت ﴿َوالسُّ ُبُع الثَّالُِث ِيف الرَّ  التَّاِء، َوالسُّ

ُبُع ]٢٦٥[البقرة: ﴾1﴿ِيف اْألَلِِف آِخِر  ]٣٥[الرعد: ﴾- .﴿ ، َوالسُّ

ابُِع ِيف اْحلَجِّ  ُبُع اْخلَاِمُس  ]٦٧[احلج: ﴾M L K J﴿الرَّ ِيف اْألَلِِف، َوالسُّ

اِدُس ـِيف الْ  ]٣٦[األحزاب: ﴾! " # $ %﴿ِيف اْألَْحَزاِب  ُبُع السَّ َهاِء، َوالسُّ

ابُِع َما َبِقَي ِمَن  ]٦[الفتح: ﴾o n m l﴿ِيف اْلَفْتِح  ِيف اْلَواِو، َوالسَّ

ُل َرْأُس ِماَئِة آَيٍة ِمْن َبَراَءَة، َوالثُُّلُث  وِين بَِأْثَالثِِه َقاُلوا: الثُُّلُث اْألَوَّ  اْلُقْرآِن. َقاَل َفَأْخِربُ

َعَراِء، َوالثُُّلُث الثَّالُِث َما َبِقَي ِمَن اْلُقْرآِن.الثَّاِين َرْأُس إِْحدَ   ى َوِماَئٍة ِمْن طسم الشُّ

ومطهر بن خالد الربعي  ،وهذا إسناد ضعيف عمرو بن منخل مل أجد له ترمجة

ترمجته يف  ،جمهول تفرد بالرواية عنه عمرو بن منخل ومل يوثقه أحد فيام رأيت

  اجلرح والتعديل البن أيب حاتم.

 ،- وهي التحزيب بالسور تامةً -  وأرجح هذه الكيفيات هي الكيفية األوىل

أذكرها ملخصة من كالم شيخ اإلسالم  ،وبيان رجحاهنا عىل غريها من عدة أوجه

مع زيادة بعض  ،)٤١٦- ١٣/٤١٠كام يف جمموع الفتاوى ( ♫ابن تيمية 

 :األوجه



 

- ٤١  - 

والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص  أن هذه الكيفية هي التي كان عليها العمل يف زمن النبي )١

كام يف   ؒقال شيخ اإلسالم  ،وما سواها فإنام حدث بعد ذلك ،╚

ًة َال ): (١٣/٤٠٨جمموع الفتاوى ( َام َكاُنوا حيزبونه ُسَوًرا َتامَّ َحاَبُة إنَّ َفالصَّ

وَرَة اْلَواِحَدةَ  ْم لَ فُه بِاْآلَياِت َتْسبِيعُ ..... وأما  َوَهَذا َمْعُلوٌم بِالتََّواُتِر؛ حيزبون السُّ

َورِ  َ التَّْحِزيُب بِالسُّ ) ١٣/٤٠٩(  ؒوقال  ،)َيْرِوِه َأَحٌد َوَال َذَكَرُه َأَحٌد َفَتَعنيَّ

َئ اْلُقْرآُن بِالْ مبينا أن ما سوى ذلك حمدث: ( َل َما ُجزِّ ُحُروِف ـَقْد ُعلَِم َأنَّ َأوَّ

يَن َوَثَالثَِني َوِستَِّني. َهِذِه الَّ  ِزَئُة َثَامنَِيٍة َوِعْرشِ تِي َتُكوُن ُرُءوُس اْألَْجَزاِء َجتْ

اِج َوَما  ِة َوَنْحِو َذلَِك َكاَن ِيف َزَمِن اْحلَجَّ وَرِة َوَأْثنَاِء اْلِقصَّ َواْألَْحَزاِب ِيف َأْثنَاِء السُّ

ْ َيُكْن َأْهُل  ،َبْعَدهُ  اَج َأَمَر بَِذلَِك. َوِمْن اْلِعَراِق َفَشا َذلَِك َوَمل َوُرِوَي َأنَّ اْحلَجَّ

  .)َمِدينَِة َيْعِرُفوَن َذلَِك ـلْ ا

والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص  وإذا كان األمر كذلك فال شك أن ما كان يف زمن النبي

 فهو أحق أن ُيؤَخذ به مما حدث بعد ذلك. ╚

ُن اْلُوُقوَف َعَىل َبْعِض  ╚أن هذه الكيفيات املحدثة بعد الصحابة  )٢ َتَتَضمَّ

َمْعُطوِف ـَمْعُطوِف ُدوَن الْ ـفيحصل اْلَوْقَف َعَىل الْ  ،ُمتَِّصِل بَِام َبْعَدهُ ـاْلَكَالِم الْ 

َفَيأيت اْلَقاِرُئ ِيف اْلَيْوِم الثَّاِين ُمْبَتِدًئا بَِمْعُطوِف متعلق بام قبله َكَقْولِِه َتَعاَىل:  ،َعَلْيهِ 

 "﴿ُه: َوَقْولِ  ،]٢٤[النساء: ﴾) ' & % $ # "﴿

 َوَأْمَثاِل َذلَِك. ]٣١[األحزاب: ﴾& % $ #

ِة ُدوَن َبْعٍض  ُن اْلَوْقَف َعَىل َبْعِض اْلِقصَّ َحتَّى َكَالُم - َوهكذا َتَتَضمَّ

ُمِجيِب َكَقْولِِه َتَعاَىل: ـفَيْحُصَل اِالْبتَِداُء ِيف اْلَيْوِم الثَّاِين بَِكَالِم الْ  -ُمَتَخاِطَبْنيِ ـالْ 

 .]٧٥[الكهف: ﴾* ( ) ' & % $ # "﴿



 

- ٤٢  - 

َمْجلِِس اْلَواِحِد إَذا َطاَل اْلَفْصُل َبْينَُهَام ـَيُسوُغ ِيف الْ  َوِمْثُل َهِذِه اْلُوُقوِف َال 

ٌط َوَنْحُو َذلَِك َبْعَد ُطوِل  َق بِاْلَكَالِم َعْطٌف َأْو اْستِْثنَاٌء َأْو َرشْ ؛ َوِهلََذا َلْو ُأْحلِ بَِأْجنَبِيِّ

َفاِق اْلُعَلَامءِ  ْ َيُسْغ بِاتِّ َجياِب بِِمْثِل َذلَِك  َوَلوْ  ،اْلَفْصِل بَِأْجنَبِيٍّ َمل َر اْلَقُبوُل َعْن اْإلِ َتَأخَّ

 ُمَتَخاطَِبْنيِ َملْ َيُسْغ َذلَِك بَِال نَِزاٍع.ـَبْنيَ الْ 

َالِة بُِسوَرةٍ  ءواَكاَنْت َعاَدُتُه اْلَغالَِبُة َوَعاَدُة َأْصَحابِِه َأْن َيْقرَ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ النَّبِيَّ  )٣  ِيف الصَّ

 »ُيوُنَس «سورة َيْقَرُأ ب ◙َوكذلك َكاَن ُعَمُر  ،َوَنْحِوَها »ق«سورة تامة ك

 .»النَّْحلِ «و »ُيوُسَف «و

كركوعه يف  ،-يف الغالب-يركع يف أثناء السورة لسبب ملسو هيلع هللا ىلص  وإنام كان النبي

ُمْؤِمنَِني حني قرأ هبا ِيف صالة اْلَفْجِر فأخذته َسْعَلٌة َفَرَكَع ِيف َأْثنَاِئَها. ـأثناء ُسوَرِة الْ 

َالِة َوَأَنا ُأِريُد َأْن ُأطِيَلَها َفَأْسَمُع ُبَكاَء «: ملسو هيلع هللا ىلصه َو هكذا كقول إينِّ َألَْدُخُل ِيف الصَّ

ِه بِهِ  ُف ملَِا َأْعَلُم ِمْن َوْجِد ُأمِّ بِيِّ َفُأَخفِّ  .»الصَّ

َوِر َوَأْوَساطَِها َفَلْم َيُكْن َغالًِبا َعَلْيِهْم؛  ا اْلِقَراَءُة بَِأَواِخِر السُّ ُع ِيف َوَأمَّ َوِهلََذا ُيَتَورَّ

هِ ـَْوفِيِه النَِّزاُع ال ،إطالق الَكَراَهة عىل َذلَِك  َوِمْن  ،َمْشُهوُر ِيف َمْذَهِب َأْمحَد َوَغْريِ

ُرَج َعامَّ  َأْعَدِل اْألَْقَواِل َقْوُل َمْن َقاَل: ُيْكَرُه اْعتَِياُد َذلَِك ُدوَن فِْعلِِه َأْحَياًنا؛ لَِئالَّ َخيْ

َحاَبِة َوالتَّابِِعَني.َمَضْت بِ  َلِف ِمْن الصَّ نَُّة َوَعاَدُة السَّ  ِه السُّ

 والصحابةملسو هيلع هللا ىلص  ث بعد النبيحدَ مُ ـَكَذلَِك فَهَذا التَّْحِزيَب ال األمر إَِذا َكانَ فَ 

َالةِ من فِيِه  ╚ وَرِة َوَوَسطَِها ِيف الصَّ نَِّة َأْعَظُم ِممَّا ِيف ِقَراَءِة آِخِر السُّ  ،ُخمَاَلَفُة السُّ

ُمَوافَِق ملََّا َكاَن ُهَو اْلَغالَِب َعَىل ـَوبُِكلِّ َحاٍل َفَال َرْيَب َأنَّ التَّْجِزَئَة َوالتَّْحِزيَب الْ 

 تَِالَوِهتِْم َأْحَسُن.



 

- ٤٣  - 

ِة َأْوَىل ِمْن التَّْحِزيِب بِالتَّْجِزَئِة.ـوالْ  وَرِة التَّامَّ  َمْقُصوُد َأنَّ التَّْحِزيَب بِالسُّ

ال سبيل فيه إىل  ╚والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص  الـُمحدث بعد النبيأن التحزيب  )٤

بوه باحلروف اعتربوا  ،التسوية بني حروف األحزاب السبعة ألن الذين حزَّ

ومعلوم أن احلروف يف النطق  ،حاَل كوهنا مكتوبة ،عدد احلروف يف كل حزب

فيزيد كلٌّ منهام عىل  ،ختالف احلروف يف الكتابة من حيث الزيادة والنقصان

 وبيان ذلك بأمور: ،وختتلف احلروف من وجه ،ر من وجه دون وجهاآلخ

وأما يف اللفظ فإنام تثبت يف القطع  ،أن مهزة الوصل تثبت يف اخلط  ) أ

فالعادُّ حلروف األحزاب السبعة إن َحَسَب  ،وأما يف الوصل فتسقط

مهزة الوصل انتقض عليه ذلك بقراءة القارئ يف حال الوصل فإنه 

بها انتقض عليه ذلك بقراءة القارئ يف حال وإن مل حيس ،يسقطها

 الوقف فإنه يثبتها.

فالعادَّ حلروف األحزاب السبعة  ،د حرفان يف اللفظأن احلرف املشدَّ   ) ب

د حرفا واحدا انتقض عليه ذلك باللفظ وإن إن حسب احلرف املشدَّ 

 حسبه حرفني انتقض عليه ذلك  باخلط.

اِت ـإَىل َتْرتِيٍل َوَغْريِ َتْرتِيٍل َوَمَقاِديُر الْ  ُحُروِف َينَْقِسمُ ـَأنَّ النُّْطَق بِالْ   ) ت َمدَّ

ْزَبْنيِ ِمْن  اِء َغْريُ ُمنَْضبَِطٍة َوَقْد َيُكوُن ِيف َأَحِد اْحلِ َواْألَْصَواِت ِمْن اْلُقرَّ

 ،ِق َمدِّ ُأْكثَِر ِممَّا ِيف اْآلَخِر َفَال ُيْمِكُن ُمَراَعاُة التَّْسِوَيِة ِيف النُّطْ ـُحُروِف الْ 

ِد اْخلَطِّ َال َفاِئَدَة فِيِه؛ َفإِنَّ َذلَِك َال ُيوِجُب َتْسِوَيَة َزَماِن  َوُمَراَعاُة ُجمَرَّ

 اْلِقَراَءِة.



 

- ٤٤  - 

أن هذا التحزيب للقرآن من أحسن وأنسب ما يكون فقد مجع بني النظائر عىل  )٥

كذلك و ،فلم يفصل بني األنفال والتوبة اللتني مها كالسورة الواحدة ،نسق

ومجع بني الِعَتاق  ،بني السور املفتتحة باحلروف املقطعة املختتمة بالراء مجع

 ،ومجع بني الطواسني (الشعراء والنمل والقصص) ،)١(األَُول فلم يفصل بينها

 »آل حم«ومجع بني  ،(العنكبوت والروم ولقامن والسجدة) »أمل«وذوات 

قه ،السبع ل كلَّه فلم يفرِّ م ،ومجع املفصَّ يف أعداده أحسن تقسيم  ثم هو مقسَّ

 ،وتسع ،وسبع ،ومخس ،لفة يف معرفتها وضبطها فهو ثالث سوربطريقة ال كُ 

ل وعدد ُس  ،وثالث عرشة ،وإحدى عرشة  .)٢(ه مخس وستون سورةرِ وَ واملفصَّ

وفيها  ،فإن الكيفية األوىل هي أرجح الكيفيات وأحسنهافلهذه األمور وغريها 

فإن هذا  ،وإن مل تكن األحزاب السبعة فيها متساوية من كل وجه ،مصالح كثرية

قال  ،ال تتساوى فيها األحزاب السبعة من كل وجه ،حاصل يف كل الكيفيات

(َوإَِذا َكاَن  ):١٣/١١٤كام يف جمموع الفتاوى ( ♫شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ِزيُبُه بِالْ  ِديدٌ ـَحتْ َام ُهَو َتْقِريٌب َال َحتْ َوِر ُهَو  ُحُروِف إنَّ ِزَئتِِه بِالسُّ َكاَن َذلَِك ِمْن ِجنِْس َجتْ

ُحُروِف َوِيف َذلَِك ـَأْيًضا َتْقِريٌب َفإِنَّ َبْعَض اْألَْسَباِع َقْد َيُكوُن َأْكَثَر ِمْن َبْعٍض ِيف الْ 

اِالْفتَِتاِح بَِام َفَتَح ُمتَِّصِل َبْعِضِه بَِبْعِض وَ ـَمْصَلَحِة اْلَعظِيَمِة بِِقَراَءِة اْلَكَالِم الْ ـِمْن الْ 

                                           
ِئيَل  أ�ه قال يف  ؓ َمْسُعودٍ  اْبنِ عن  )٤٩٩٤(يف صحيح البخاري   )١( ا (يعني  َبنِي إِْرسَ

ء) ُنَّ ِمَن الِعَتاِق األَُوِل، َوُهنَّ ِمْن «َوالَكْهِف، َوَمْرَيَم، َوطه، َواألَ�ْبِيَاِء:  سورة اإلرسا إِهنَّ

   .»تَِالِدي

َأْي ِممَّا  »ُهنَّ ِمْن تَِالِدي« :َقْوُلهُ و .َأي من أول َما نزل من اْلُقْرآن »األولمن اْلعتاق « :َقْوله  

د  ،لكمِ ـَوالتَِّالُد َقِديُم الْ  ،حِفَظ َقِديًام  ِل َما تَ  :بن َمْسُعودٍ اَوُمَرا ُنَّ ِمْن َأوَّ  .َم ِمَن اْلُقْرآنِ علَّ َأهنَّ

 ملؤلفه عبد العزيز بن عيل احلريب. )١٠٩ -١٠٨ص( ›حتزيب القرآن‹انظر كتاب   )٢(



 

- ٤٥  - 

وَرَة َواِالْختَِتاِم بَِام َخَتَم بِِه َوَتْكِميِل الْ  اهللا َمْقُصوِد ِمْن ُكلِّ ُسوَرٍة َما َلْيَس ِيف ـبِِه السُّ

َم ـَذلَِك التَّْحِزيِب. َوفِيِه َأْيًضا ِمْن َزَواِل الْ  َمَفاِسِد الَِّذي ِيف َذلَِك التَّْحِزيِب َما َتَقدَّ

َذا اِالْعتَِباِر َوِمْن الْ التَّ  َمْعُلوِم َأنَّ ُطوَل اْلِعَباَدِة ـنْبِيُه َعَىل َبْعِضَها َفَصاَر َراِجًحا ِهبَ

ِع الْ  ُع بَِتنَوُّ َها َيَتنَوَّ ِفيُفُه ُأْخَرى ِيف  ،َمَصالِِح ـَوِقَرصَ َفُتْسَتَحبُّ إَطاَلُة اْلِقَياِم َتاَرًة َوَختْ

ِعيَِّة ِمْن َغْريِ َأْن َيُكوَن الْ اْلَفْرِض َوالنَّْفِل بَِحَس  ْ وُع ُهَو التَّْسِوَيَة ـِب اْلُوُجوِه الرشَّ َمْرشُ

امِ  َفُعلَِم َأنَّ التَّْسِوَيَة ِيف َمَقاِديِر اْلِعَباَداِت اْلَبَدنِيَِّة ِيف  ،َبْنيَ َمَقاِديِر َذلَِك ِيف َمجِيِع اْألَيَّ

ٌة َوَال َيْلَزُم ِمْن التََّساِوي ِيف اْلَقْدِر  الظَّاِهِر َال اْعتَِباَر بِِه إَذا َقاَرَنُه َمْصَلَحٌة ُمْعَتَربَ

َحاِح ِمنْ   !﴿َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َغْريِ َوْجٍه َعْن النَّبِيِّ  التََّساِوي ِيف اْلَفْضِل؛ َبْل َقْد َثَبَت ِيف الصِّ

َة  ،َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآنِ  ]١[اإلخالص: ﴾$ # " ِحيِح َأنَّ َفاِحتَ َوَثَبَت ِيف الصَّ

ْنِجيِل َوَال ِيف اْلُقْرآِن ِمْثُلَها ِحيِح  ،اْلكَِتاِب َملْ َينِْزْل ِيف التَّْوَراِة َوَال ِيف اْإلِ َوَثَبَت ِيف الصَّ

ِل  َأنَّ  آَيَة اْلُكْرِيسِّ َأْعَظُم آَيٍة ِيف اْلُقْرآِن؛ َوَأْمَثاَل َذلَِك. َفإَِذا َقَرَأ اْلَقاِرُئ ِيف اْلَيْوِم اْألَوَّ

ِم الثَّالِِث َوِيف اْلَيوْ  ،َوِيف اْلَيْوِم الثَّاِين إَىل آِخِر َبَراَءةَ  ،اْلَبَقَرَة َوآَل ِعْمَراَن َوالنَِّساَء بَِكَامِهلَا

ِل إَىل َقْولِِه:  ،لِ حْ آِخِر النَّ  إَىل    ﴾p﴿َكاَن َذلَِك َأْفَضَل ِمْن َأْن َيْقَرَأ ِيف اْلَيْوِم اْألَوَّ

 ).]١٧٠[األعراف: ﴾Ñ Ò Ó Ô Õ﴿َوِيف اْلَيْوِم الثَّاِين إَىل َقْولِِه: 

 *: 

الذي تقدم يف أول هذا البحث:  ¶وقع يف حديث عبد اهللا بن عمرو 

  .»ِيف ُكلِّ َسْبٍع، َوَال َتِزْد َعَىل َذلَِك َفاْقَرْأُه «

أقل   عبد اهللا بن عمرو عن أن يقرأ القرآن يفملسو هيلع هللا ىلص  فهذا احلديث ينهى فيه النبي

وأيضا تقدم أن السنة يف حتزيب القرآن أن ُجيَعل عىل سبعة أحزاب  ،من سبعة أيام



 

- ٤٦  - 

 عمال هبذا احلديث وغريه مما تقدم.

ْبِن َعْمٍرو، َقاَل:  والنسائي َعْن َعْبِد اهللاد ولكن يشكل عىل ذلك ما أخرجه أمح

، ُقْلُت: إِينِّ ُأطِيُق َأْكَثَر ِمْن َذلَِك، َفَلْم »اْقَرأِ اْلُقْرآَن ِيف َشْهرٍ «: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ِيل َرُسوُل اهللا

امٍ «َأَزْل َأْطُلُب إَِلْيِه َحتَّى َقاَل:   .)١(»ِيف َمخَْسِة َأيَّ

ِيف َكْم َأْقَرُأ الُقْرآَن؟ فذكر احلديث حتى قال:  للرتمذي َيا َرُسوَل اهللا ويف روايةٍ 

َص ِيل »اْختِْمُه ِيف َمخْسٍ «  .)٢(. ُقْلُت: إِينِّ ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك. َقاَل: َفَام َرخَّ

بينام هناه يف احلديث  ،فهذا احلديث فيه أنه أذن له أن يقرأ القرآن يف مخسة أيام

 عن أن يقرأه يف أقل من سبعة أيام. األول

ْبِن َعْمٍرو  َعْن َعْبِد اهللا )١٩٧٨وأيضا يشكل عليه ما جاء يف روايٍة للبخاري (

امٍ «، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِيِّ ¶ ْهِر َثَالَثَة َأيَّ ، َقاَل: ُأِطيُق َأْكَثَر ِمْن »ُصْم ِمَن الشَّ

، »الُقْرآَن ِيف ُكلِّ َشْهرٍ أ اْقرَ «َفَقاَل:  »ًما َوَأْفطِْر َيْوًماُصْم َيوْ «َذلَِك، َفَام َزاَل َحتَّى َقاَل: 

 .»ِيف َثَالٍث «َفَام َزاَل، َحتَّى َقاَل:  ،َقاَل: إِينِّ ُأطِيُق َأْكَثرَ 

                                           
َثنَا ُشْعَبُة، ٢٤٠٠) والنسائي (٦٨٤٣أخرجه أمحد (  )١( د بن جعفر، َقاَل: َحدَّ ) من طريق ُحمَمَّ

ْبِن َعْمٍرو به. وهذا إسناد صحيح عىل  َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َأِيب اْلَعبَّاِس، َعْن َعْبِد اهللا

 هو السائب بن فروخ.رشط الشيخني، أ�و العباس 

والبغوي ) ٣٥٢٩) والدارمي (٨٠١١والنسائي يف الكربى () ٢٩٤٦أخرجه الرتمذي (  )٢(

ٍف، َعْن َأِيب إِْسَحاَق، َعْن َأِيب ُبْرَدَة،  وغريهم )١٢٢٣يف رشح السنة ( من طرق َعْن ُمَطرِّ

 إسحاق السبيعي. و. ورجال إسناده ثقات إال أن فيه عنعنة أيبْبِن َعْمرٍ  َعْن َعْبِد اهللا



 

- ٤٧  - 

 وللجمع بني هذه الروايات نقول:

 قد اختلفت أنظار أهل العلم يف اجلمع بني هذه الروايات عىل عدة أقوال:

يف فتح  ♫قال احلافظ ابن حجر  ،عىل احتامل تعدد القصةفمنهم من محلها  )١

ِة َفَال ): ٥٠٥٢الباري ( ُد اْلِقصَّ (َوَهَذا إِْن َكاَن َحمُْفوًظا اْحُتِمَل ِيف اْجلَْمِع َتَعدُّ

َد َقْوُل النَّبِيِّ  ُدُه  لَِعْبِد اهللاملسو هيلع هللا ىلص  َمانَِع َأْن َيَتَعدَّ ْبِن َعْمٍرو َذلَِك َتْأكِيًدا َوُيَؤيِّ

َياَدِة َلْيَس َعَىل التَّْحِريِم َكَام َأنَّ اِال  َياِق َوَكَأنَّ النَّْهَي َعِن الزِّ ْختَِالُف اْلَواِقُع ِيف السِّ

تِي َأْرَشَد  اْألَْمَر ِيف َمجِيِع َذلَِك َلْيَس لِْلُوُجوِب َوُعِرَف َذلَِك ِمْن َقَراِئِن اْحلَاِل الَّ

َياُق َوُهَو النََّظُر إِ   َمآِل).ـاِل َأْو ِيف الْ ـََىل َعْجِزِه َعْن ِسَوى َذلَِك ِيف احلْ إَِلْيَها السِّ

ألن الظاهر أهنا قصة واحدة جرت لعبد  ؛وهذا اجلواب ليس بقوي عندي

جه أبوه ،ملسو هيلع هللا ىلصاهللا بن عمرو مع النبي  ومل يكن عبد اهللا بن  ،وذلك حني زوَّ

 مرة أخرى بعد أن هناه يف املرة األوىل.ملسو هيلع هللا ىلص  لرياجع النبي ¶عمرو 

م رواية السبع عىل غريها ألن أكثر الرواة رووا احلديث كذلك )٢  ،ومنهم من قدَّ

يف كم ‹فإنه قال حتت باب  ،يف صحيحه ♫وهذا ظاهر صنيع البخاري 

: َوَقاَل َبْعُضُهْم: ِيف َثَالٍث َوِيف َمخٍْس َوَأْكَثُرُهْم َقاَل َأُبو َعْبِد اهللا :›يقرأ القرآن

 َعَىل َسْبٍع.

فإنه قال كام يف جمموع  ،♫شيخ اإلسالم ابن تيمية  اختيار وهو أيضا ظاهر

. َوَقاَل (): ٤٠٧-١٣/٤٠٦الفتاوى ( َواَيُة َنبََّه َعَلْيَها اْلُبَخاِريُّ ُقْلت َهِذِه الرِّ

ُه َقاَل: ـَبْعُضُهْم: ِيف َثَالٍث َوُهَو َمْعنَى َما ُرِوَي َعْن َسْعِد ْبِن الْ  َيا ُمنِْذِر اْألَْنَصاِريِّ َأنَّ

َ «اْلُقْرآَن ِيف َثَالٍث؟ َقاَل:  َأْقَرأُ  !َرُسوَل اهللا َرَواُه َأْمحَد  »َنَعْم َوَكاَن َيْقَرُؤُه َحتَّى ُتُويفِّ



 

- ٤٨  - 

ِحيُح  يَعَة. َوَذَكَر َأنَّ َبْعَضُهْم َقاَل: ِيف َمخٍْس َوَأْكَثُرُهْم َعَىل َسْبٍع َفالصَّ ِمْن َطِريِق اْبِن َهلِ

ُه اْنَتَهى بِِه النَّبِيُّ  َعْبِد اهللا ِعنَْدُهْم ِيف َحِديِث  ُه َأَمَرُه ملسو هيلع هللا ىلص  ْبِن َعْمٍرو َأنَّ إَىل َسْبٍع َكَام َأنَّ

ْهرِ   ).اْبتَِداًء بِِقَراَءتِِه ِيف الشَّ

وينتهون إىل  ¶فإذن أكثر الرواة يروون احلديث يف قصة عبد اهللا بن عمرو 

 وهذا اجلواب أقوى عندي من الذي قبله. ،السبع

 * آ: 

، ¶ ْبِن َعْمٍرو وأبو داود َعْن َعْبِد اهللاوأما ما أخرجه أمحد وابن أيب شيبة 

 .)١(»َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن ِيف َأَقلَّ ِمْن َثَالٍث َملْ َيْفَقْههُ «: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا

أنه قال: من قرأ القرآن يف أقل من   ؓوكذلك ما صحَّ عن ابن مسعود 

 .)٢(زٌ ثالث فهو َراجِ 

بينام يف األحاديث  ،فإن مقتىض هذا احلديث واألثر جواز قراءة القرآن يف ثالث

عن أن يقرأ القرآن يف أقل من  ¶عبد اهللا بن عمرو ملسو هيلع هللا ىلص  السابقة هنى النبي

 ومل يرخص له أن يقرأه يف أقل من مخسة أيام. ،سبعة أيام

                                           
) من طرق ١٣٩٤) وأ�و داود (٨٥٧٣) وابن أيب شيبة (٦٨٤١) و(٦٥٣٥أخرجه أمحد (  )١(

ِري، َعْن َعْبِد اهللا َعْن َقَتاَدَة، َعْن َيِزيَد ْبِن َعْبِد اهللا خِّ ْبِن َعْمٍرو به. وهذا إسناد  ْبِن الشِّ

 صحيح.

) من ٨٧٠٢الطرباين يف الكبري () و٥٩٤٧) وعبد الرزاق (٨٦٦٢أخرجه ابن أيب شيبة (  )٢(

َعْن َعِيلِّ ْبِن َبِذيَمَة، َقاَل: َسِمْعُت َأ�َا ُعَبْيَدَة ْبَن َعْبِد اهللاِ، َعْن َأ�ِيِه عبد اهللا بن طرق  

  مسعود به. وهذا إسناد صحيح.



 

- ٤٩  - 

أهنم ختموا القرآن يف ليلة منهم  ╚وأيضا ما جاء عن مجاعة من الصحابة 

وجاء هذا عن غريهم من السلف كسعيد  ،¶عثامن بن عفان ومتيم الداري 

 .)١(بن جبري وعلقمة بن قيس النخعي وعيل األزدي

قال شيخ  ،فهذه األدلة حممولة عىل فعل ذلك أحيانا ال عىل سبيل املداومة

ا ِرَواَيُة َمْن (): ١٣/٤٠٧كام يف جمموع الفتاوى ( ♫اإلسالم ابن تيمية  َوَأمَّ

ْ َيْفَقهْ « َرَوى: َفإِنَّ َهَذا  ؛َفَال ُتنَاِيف ِرَواَيَة التَّْسبِيعِ  »َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن ِيف َأَقلَّ ِمْن َثَالٍث َمل

وَعةً  ،ْبِن َعْمٍرو َلْيَس َأْمًرا لَِعْبِد اهللا ُه َجَعَل ِقَراَءَتُه ِيف َثَالٍث َداِئًام ُسنًَّة َمْرشُ  ،َوَال فِيِه َأنَّ

ْ َيْفَقهْ  ْخَباُر بَِأنَّ َمْن َقَرَأُه ِيف َأَقلَّ ِمْن َثَالٍث َمل َام فِيِه اْإلِ َوَمْفُهوُمُه َمْفُهوُم اْلَعَدِد  ،َوإِنَّ

 ،َثَالٍث َفَصاِعًدا َفُحْكُمُه َنِقيُض َذلَِك  َوُهَو َمْفُهوٌم َصِحيٌح َأنَّ َمْن َقَرَأُه ِيف 

ُمَخاَلَفِة َوَلْو ِمْن َبْعِض اْلُوُجوِه. َفإَِذا َكاَن َمْن َيْقَرُؤُه ِيف َثَالٍث ـَوالتَّنَاُقُض َيُكوُن بِالْ 

َع فِْعُل َذلَِك  ،َأْحَياًنا َقْد َيْفَقُهُه َحَصَل َمْقُصوُد اْحلَِديِث  َأْحَياًنا  َوَال َيْلَزُم إَذا ُرشِ

َحاَبِة ـلَِبْعِض النَّاِس َأْن َيُكوَن الْ  ْ ُيْعَلْم ِيف الصَّ ُمَداَوَمُة َعَىل َذلَِك ُمْسَتَحبًَّة؛ َوِهلََذا َمل

ْبِع َوِهلََذا َكاَن  ،َعَىل َعْهِدِه َمْن َداَوَم َعَىل َذلَِك  َأْعنِي َعَىل ِقَراَءتِِه َداِئًام فِيَام ُدوَن السَّ

َماُم   َيْقَرُؤُه ِيف ُكلِّ َسْبٍع). -   ؒ -َأْمحَد اْإلِ

 

 

                                           
من رخص أن يقرأ ‹) باب: ٥/٥١٣انظر اآلثار عنهم بذلك يف مصنف ابن أيب شيبة (  )١(

ءته يف ركعةالقرآن يف   .›ليلة، وقرا



 

- ٥٠  - 

 *: ففي أيَّ أيام األسبوع  ،من كان خيتم يف كل سبعة أيام

 ُيستَحب أن يكون ابتداؤه؟

املنقول عن كثري من السلف يف ذلك أهنم كانوا يبتدئون يوم اجلمعة وخيتمون 

 الصحابة: َأنَّ يف فضائل  ♫من ذلك ما أخرجه اإلمام أمحد  ،)١(يوم اخلميس

اَن  َامِئَدِة، َوبِاْألَْنَعاِم إَِىل ـُْجُمَعِة بِاْلَبَقَرِة إَِىل الـَيْفَتتُِح َلْيَلَة الْ كان   ُؓعْثَامُن ْبُن َعفَّ

َتنِْزيَل بِ َوبِاْلَعنَْكُبوِت إَِىل ص، وَ  ،ُيوُسَف إَِىل َمْرَيَم، َوبَِطَه إَِىل طسم فِْرَعْونَ بِ ُهوٍد، وَ 

ْمحَ  تُِم َلْيَلَة اْخلَِميسِ إَِىل الرَّ تُِم، َفَيْفَتتُِح َلْيَلَة اْجلُُمَعِة َوَخيْ  .)٢(ِن، ُثمَّ َخيْ

وقد ذهب بعض العلامء إىل غري ذلك، لكن هذا املذكور هنا أحسن ما أراه، 

ُله عىل غريه؛ ألمور منها:   وهو الذي أفضِّ

 أنه املنقول عن كثري من السلف. )١

األسبوع، فمن ابتدأ يف يوم اجلمعة كانت ختمُتُه مستغرقة  أَّن اجلمعة أول أيام) ٢

 لألسبوع كلِّه.

أنَّ يوم اخلميس يوٌم ُتفتح فيه أبواب اجلنة، وُتعرض فيه األعامل عىل اهللا ) ٣

                                           
 ).١٠٩انظر كتاب حتزيب القرآن ص(  )١(

 ›فضائل عثامن‹محد يف أ) وعبد اهللا بن ٨٥٠( ›فضائل الصحابة‹أخرجه أمحد يف ) (٢

نا َحيْيَى أخرب، بن َخالِد ) من طريق َصَدَقة٣/٩٦٥( ›تاريخ املدينة‹) وابن شبة يف ١٤٦(

َماِريُّ ـْبُن الْ  اَن َحاِرِث، َوُهَو الذِّ ْمحَِن َقاَل: َكاَن ُعْثَامُن ْبُن َعفَّ  ....، َعِن اْلَقاِسِم َأِيب َعْبِد الرَّ

وهو -فذكره، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أ�ه منقطع بني القاسم أيب عبد الرمحن 

  وعثامن. - صاحب أيب أمامة



 

- ٥١  - 

  ، فمن املناسب أن يكون َخْتم القارئ للقرآن يف هذا اليوم، واهللا أعلم.)١(تعاىل

 *:  ويف حق كل األشخاص أن هل األفضل يف كل األحوال

 يقرؤوا القرآن يف سبعة أيام؟

- ١٠٥ص( ›التبيان يف آداب محلة القرآن‹يف كتابه  ♫قال اإلمام النووي 

واالختيار أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص: فمن كان َيظهر له (): ١٠٦

بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقترص عىل قدر ما حيصل له به كامُل َفْهِم ما 

وكذا من كان مشغوال بنرش العلم أو غريه من مهامت الدين ومصالح  ،يقرؤه

وإن مل  ،فليقترص عىل َقْدٍر ال حيصل بسببه إخالل بام هو ُمرَصد له ،املسلمني العامة

امللل  دِّ يكن من هؤالء املذكورين فليستكثر ما أمكنه من غري خروج إىل َح 

 ة.مَ رَ ذْ واهلَ 

 يف يوم وليلة. وقد كره مجاعة من املتقدمني اخلتم

قال قال  ¶ويدل عليه احلديث الصحيح عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

رواه أبو داود والرتمذي  »ٍث َال ثَ  نْ مِ  لَّ قَ  أَ ِيف  آنَ رْ القُ  أَ رَ قَ  نْ مَ  هُ قَ فْ  يَ َال «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 انتهى ).واهللا أعلم ،والنسائي وغريهم. قال الرتمذي: حديث حسن صحيح

يف ذلك بحسب  ╚اختالف أحوال السلف  هذا:ويدل عىل  قلت:

ومنهم من كان خيتم  ،شهرين ختمة واحدة فمنهم من كان خيتم يف كلِّ  ،أحواهلم

                                           
ُتْفَتُح «، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ  ؓ ) َعْن َأِيب ُهَرْيَرةَ ٢٥٦٥( ›صحيح مسلم”يف ) (١

ُب اْجلَنَِّة َيْوَم اْال  ، َوَيْوَم اْخلَِميسِ َأ�َْوا ُتْعَرُض اْألَْعَامُل ِيف ُكلِّ َيْوِم «. ويف رواية له: »ْثنَْنيِ

 .»َمخِيٍس َواْثنَْنيِ 



 

- ٥٢  - 

ومنهم من كان خيتم  ،عرش ليال ختمة ومنهم من كان خيتم يف كلِّ  ،شهر ختمة كلَّ 

ومنهم من كان  ،سبع ليال واألكثرون منهم كانوا خيتمون يف كلِّ  ،ثامن ليال يف كلِّ 

ومنهم من كان خيتم  ،مخس ليال ومنهم من كان خيتم يف كلِّ  ،ست ليال خيتم يف كلِّ 

ومنهم من كان خيتم يف  ،ثالث ليال ومنهم من كان خيتم يف كلِّ  ،أربع ليال يف كلِّ 

 .يوم وليلة ومنهم من كان خيتم يف كلِّ  ،ليلتني كلِّ 

 .ومةلكن ما دون الثالث مل يكن عىل سبيل املدا

ثبات اختالف إوإنام املقصود هنا  ،ولو تتبعنا اآلثار عنهم بذلك لطال بنا املقام

 ليالٍ  قراءة القرآن يف كل سبعهو األغلب عليهم  مع أنَّ  ،أحوال السلف يف ذلك

 كام تقدم يف أول هذا املبحث نقلنا عن مجاعة منهم ذلك.

* :  ًأ القرآن إىل ثالثني جزء  !ا؟َمن هو أول من جزَّ

ئون القرآن سبعة أجزاء، وأهنم مل  ╚إذا تبني أن الصحابة  كانوا ُيـَجزِّ

 -اا وستون حزبً ثالثون جزءً –يكونوا يعرفون هذا التحزيب املتعارف عليه اليوم 

أه عىل هذا التقسيم؟  فمن أول من َجزَّ

وبالنظر يف كالم العلامء نجد أهنم قد ذكروا يف ذلك أقواال، يف بيان أول من 

 ل هذه التجزئة.فع

 ♫أنه احلجاج بن يوسف الثقفي قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  القول األول:

َئ اْلُقْرآُن «): ١٣/٤٠٩كام يف جمموع الفتاوى ( َل َما ُجزِّ ُه َقْد ُعلَِم َأنَّ َأوَّ َفإِنَّ

تِي َتُكوُن ُرُءوُس اْألَْجَزاِء  يَن َوَثَالثَِني َوِستَِّني. َهِذِه الَّ ِزَئُة َثَامنَِيٍة َوِعْرشِ بِاْلـُحُروِف َجتْ

ِة َوَنْحِو َذلَِك، وَرِة َوَأْثنَاِء اْلِقصَّ اِج َوَما  َواْألَْحَزاِب ِيف َأْثنَاِء السُّ َكاَن ِيف َزَمِن اْحلَجَّ



 

- ٥٣  - 

ْ َيُكْن َأْهُل  اَج َأَمَر بَِذلَِك. َوِمْن اْلِعَراِق َفَشا َذلَِك، َوَمل َبْعَدُه، َوُرِوَي َأنَّ اْحلَجَّ

 .»اْلـَمِدينَِة َيْعِرُفوَن َذلَِك 

) مجع ٤/٥١نقال عن كتاب فتاوى إسالمية (–ويف فتاوى اللجنة الدائمة 

 ن عبد العزيز بن عبد اهللا املسند: وترتيب: حممد ب

جيزئون القرآن بالسور ال باآليات وال بعدد ملسو هيلع هللا ىلص  كان أصحاب رسول اهللا«

احلروف، وكانوا جيعلونه سبعة أحزاب، وكان كلٌّ منهم يف الغالب خيتم القرآن يف 

سألت أصحاب «سبع ليال، روى أمحد وأبو داود عن أوس يب أيب أوس قال: 

زئون القرآن ... قالوا: ثالث، ومخس، وسبع، وتسع، ، كيف جتملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا، 

 . »وإحدى عرشة، وثالثة عرشة، وحزب املفصل وحده

أما جتزئته ثالثني جزءًا أو حتزيبه ستني حزبًا مراعًى يف ذلك عدد احلروف، فقد 

 بدأ يف العراق زمن احلجاج بأمره، ثم انترش من العراق يف بالد اإلسالم، 

، واتباُعهم فيام ╚؛ ألنه هو املعروف عن الصحابة والتحزيب األول أوىل

كانوا عليه أضبط وأسلم، وألنه يتحقق معه متام املعنى، وانتهاء القصة بنهاية 

احلزب، بخالف التجزئة أو التحزيب احلادث بأمر احلجاج الثقفي فإن اجلزء أو 

 احلزب ينتهي أحيانًا قبل متام املعنى أو القصة. انتهى.

مجال ‹أنه عمرو بن عبيد بن باب املعتزيل، فقد جاء يف كتاب  :القول الثاين

ويقال: إن  ):١/٤٣٥( ♫لَِعَلم الدين السخاوي  ›القراء وكامل اإلقراء

قال لعمرو بن عبيد: إين أريد أن أحفظ القرآن، ففي » اخلليفة العبايس«املنصور 

 كم تقول إين أحفظه؟



 

- ٥٤  - 

 فقال: إذا يّرس اهللا عّز وجّل ففي سنة.

ال: إين أحب أن أجزئ ذلك عىل نفيس أجزاء ال تزيد وال تنقص أحفظ منها فق

 كل يوم جزءا، ال ُأِخلُّ به يوما واحدا.

أي عىل «فقال عمرو: أحتب أن أصنع ذلك؟ قال: نعم، فقّسم القرآن عىل ذلك 

وكتبها مصاحف، وجعل كل اثني عرش من تلك األجزاء  »ثالثامئة وستني جزءا

جزءا واحدا، فصارت ثالثني جزءا، وفّصل بني األجزاء بخط من ذهب يف آخر 

 كل جزء.

قال أبو العيناء: بلغني أن املنصور حفظ هبذه األجزاء القرآن، وعلَّم ابنه 

 املهدي هبا القرآن.

هبا مجاعة من أهيل، فحفظوا هبا  قال أبو العيناء: وهبا حفظُت القرآن، وعلَّمُت 

 انتهى. القرآن، وهي مباركة.

 ›الفهرست‹أنه أبو بكر بن عياش فقد ذكر ابن النديم يف كتابه  القول الثالث:

 ›أسباع القرآن‹وذكر منها كتاب:  ،الكتب املؤلفة يف أجزاء القرآن )٥٦ص(

 بن عياش. أيب بكر عن  ›أجزاء ثالثني‹حلمزة الزيَّات، وذكر أيضا كتاب: 

أ مَ  هو املشهورين وكان من القراء ♫فهذا يشعر أن أبا بكر بن عياش  ن جزَّ

 .)١(واهللا أعلم، املشهورة اليوم هذه التجزئةالقرآن 

                                           
نية‹جاء يف  )(١ عن  ›أجزاء ثالثني‹كتاب "): ١/٣٨١(إلبراهيم األ�ياري  ›املوسوعة القرآ

 =نا عىل أن لُّ دُ �، وهذا ي١٩٣أ�ى بكر بن عياش، وقد كانت وفاة أ�ى بكر بن عياش سنة 



 

- ٥٥  - 

وعىل كل حال ليس عندنا ما يثبت ذلك قطعا، وإن كان هؤالء املذكورون هنا 

 حيتمل أهنم الذي فعلوا ذلك. 

حفظ القرآن أو قراءته عىل الناس عمال  وكان القصد من هذه التجزئة تسهيل

أخرجه ». اْقَرإِ الُقْرآَن ِيف ُكلِّ َشْهرٍ «: ¶لَعْبِد اهللا ْبِن َعْمٍرو ملسو هيلع هللا ىلص  بقول النَّبِيِّ 

)، فاجتهد من اجتهد عمال هبذا احلديث ١١٥٩) ومسلم (٥٠٥٢البخاري (

، وأيضا ╚فذكروا هذه األجزاء، مع أهنا مل تكن معروفة يف عهد الصحابة 

، فإن هذه الطريقة من التحزيب مبنيَّة ╚ليست موافقة لتحزيب الصحابة 

عىل عدد احلروف يف األحزاب املذكورة، وهذه الطريقة من التحزيب مل يكن 

، وال أهل املدينة الذين أخذوا حتزيب القرآن عن ╚يعرفها الصحابة 

سالم ، بل أول ما نشأ ذلك من العراق كام تقدم يف كالم شيخ اإل╚الصحابة 

♫ . 

طريقة  لتحزيب القرآن يف شهر موافقة لتحزيب  ♫وقد بنيَّ شيخ اإلسالم 

، وهي اآلتية يف املسألة التي تيل هذه، فيكون األخذ هبا أوىل فإهنا ╚الصحابة 

واملواَفَقِة هلدي الصحابة  »اْقَرإِ الُقْرآَن ِيف ُكلِّ َشْهرٍ «جامعة بني العمل باحلديث: 

 يف حتزيبهم للقرآن. ╚

=
     

__________________________________________________  

عليها مصاحفنا اليوم، جتزئة قديمة  يالتجزئة الت يجتزئة القرآن إىل ثالثني جزءا، وه

انتهت إىل أ�ى بكر بن عياش، هبذا يشعرنا أسلوب ابن النديم، إذ مل يعز الكتاب أل�ى 

 ."عن أ�ى بكر بن عياش بكر وإنام قال:
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* .من أراد قراءة القرآن يف أكثر من سبعة أيام : 

من أراد قراءة القرآن يف أكثر من سبعة أيام، فإن األوىل أن يقرأ سوًرا تامة، كام 

يف قراءهتم يف الصالة  ╚وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص  كانت هي العادة الغالبة يف فعل النبي

 كام تقدم بيانه.

، موافقة لطريقة الصحابة طريقًة جيدة ♫وقد بنيَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وعىل هذا فقس فيام إذا أردَت قراءته يف -ملن أراد قراءة القرآن يف شهر،  ،╚

ة (َفَعَىل ): ٤١٦-١٣/٤١٥كام يف جمموع الفتاوى (  ؒفقال  -أقل من هذه املدَّ

ًال  َعْبَد اهللاملسو هيلع هللا ىلص  بِِه النَّبِيُّ  َهَذا إَذا َقَرَأُه ُكلَّ َشْهٍر َكَام َأَمرَ  َعَمًال َعَىل ِقَياِس  ،ْبَن َعْمٍرو َأوَّ

تِي َتُكوُن َنْحَو ُجْزٍء َأْو َأْكَثَر بِنَْحِو نِْصٍف َأْو َأَقلَّ بَِيِسِري  وَرُة الَّ َحاَبِة؛ َفالسُّ ِزيِب الصَّ َحتْ

َعُلَها ِحْزًبا  َواْألَْعَراِف. ،َواْألَْنَعامِ  ،اِئَدةِ ـمَ ـَوالْ  ،َوالنَِّساءِ  ،َكآِل ِعْمَرانَ  ،َجيْ

َعُلَها ِحْزًبا َوإِْن َكاَنْت بَِقْدِر ِحْزَبْنيِ َوُثُلٍث؛ َلكِنَّ اْألَْشَبَه  ا اْلَبَقَرُة َفَقْد ُيَقاُل: َجيْ َوَأمَّ

ُمَها ِحْزَبْنيِ لِْلَحاَجِة؛ ِألَنَّ التَّْحِزيَب َال ُبدَّ َأْن َيُكوَن مُ  ُه ُيَقسِّ َتَقاِرًبا؛ بَِحْيُث َيُكوُن َأنَّ

ًة َوُدوَن النِّْصِف  ْزُب ِمْثَل اْألَْجَزاِء َوِمْثَلُه َمرَّ َتْنيِ َوَشْيًئا َفَهَذا  ،اْحلِ ا إَذا َكاَن َمرَّ َوَأمَّ

 َتْضِعيٌف َوِزَياَدٌة.

َفإِنَّ َهَذا  ،َءُة ُجْزءٌ َوَبَرا ،َواْألَْنَفاُل ُجْزءٌ  ،َوَعَىل َهَذا َفإَِىل اْألَْعَراِف َسْبَعُة َأْجَزاءٍ 

[يعني ثلث  َأْوَىل ِمْن َجْعلَِها ُجْزًءا؛ ِألَنَّ َذلَِك ُيْفِيض إَىل َأْن َيُكوَن َنْحَو الثُُّلِث 

ْحنَاُه َيْقَتِيض َأْن َيُكوَن َنْحَو الثُُّلِث  [يعني ثامنية أجزاء] ِيف َثَامنَِيةٍ  القرآن] َوَالَِّذي َرجَّ

 َأْقَرُب إَىل اْلَعْدِل. َوَهَذا ،ِيف تِْسَعةٍ 
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ُل َأْكَثرَ  ْزُب اْألَوَّ َحاَبِة َأْوَجَب َأْن َيُكوَن اْحلِ ِزيُب الصَّ َوَيُكوُن إَىل آِخِر  ،َوَحتْ

.  اْلَعنَْكُبوِت اْلُعْرشُ الثَّاِين ُسوَرَتْنيِ ُسوَرَتْنيِ

ا ُيوُنُس َوُهوٌد َفُجْزَءاِن َأْيًضا َأْو ُجْزٌء َواِحدٌ  ُ  ،َوَأمَّ ُل َذَواِت ِألَهنَّ  .﴾الر﴿َام َأوَّ

ُل ُسوَرًة ُسوَرةً  ؛ َلِكنَّ  ،َوَيُكوُن َعَىل َهَذا الثُُّلُث اْألَوَّ َوالثَّاِين ُسوَرَتْنيِ ُسوَرَتْنيِ

لِ  ِل ِيف اْلُعْرشِ اْألَوَّ َل َأْقَرُب إَىل َأْن َيُكوَن َقِريَب الثُُّلِث اْألَوَّ َياَدَة َعَىل  ،اْألَوَّ َفإِنَّ الزِّ

َياَدِة بُِسوَرَتْنيِ  ُة َأْحَزاٍب ُسوَرًة  ،الثُُّلِث بُِسوَرِة َأْقَرُب ِمْن الزِّ َوَأْيًضا َفَيُكوُن َعَرشَ

َحاَبةِ  ،ُسوَرةً   .َوَهَذا َأْشَبُه بِِفْعِل الصَّ

ْعُد ُجْزءٌ  ْجرُ  ،َوُيوُسُف َوالرَّ  ،َوَكَذلَِك النَّْحُل َوُسْبَحانَ  ،َوَكَذلَِك إْبَراِهيُم َواْحلِ

 ،ُمْؤِمنُونَ ـَوَكَذلَِك اْحلَجُّ َوالْ  ،َوَكَذلَِك َطه َواْألَْنبَِياءُ  ،َوَكَذلَِك اْلَكْهُف َوَمْرَيمُ 

َعَراُء َوالنَّْمُل َواْلَقَصُص  ﴾طس﴿َوَكَذلَِك َذاُت  ،َوَكَذلَِك النُّوُر َواْلُفْرَقانُ   ،الشُّ

ْجَدُة ُجْزءٌ  ﴾امل﴿َوَذاُت  وُم َوُلْقَامُن َوالسَّ َواْألَْحَزاُب َوَسَبٌأ َوَفاِطٌر  ،اْلَعنَْكُبوُت َوالرُّ

افَّاُت َوصِّ ُجْزءٌ  ،ُجْزءٌ  ْجَدُة ُجْزءٌ  ،ويس َوالصَّ َمُر َوَغافٌِر وحم السَّ َواْخلَْمُس  ،َوالزُّ

 اْلَبَواِقي ِمْن آِل حم ُجْزٌء.

ُل َأْشَبهُ  َورِ  َوالثُُّلُث اْألَوَّ ِزَئِة  ،بَِتَشاُبِه َأَواِئِل السُّ َوالثَّاِين َأْشَبُه بِِمْقَداِر ُجْزٍء ِمْن َجتْ

ُح.ـاْحلُُروِف َوُهَو الْ   ُمَرجَّ

اِرَياُت ُجْزءٌ [يعني سورة حممد]  ُثمَّ اْلِقَتاُل  ُثمَّ  ،واْلَفْتُح واْحلُُجَراُت وق والذَّ

 .َمْعُروَفةُ ـاْألَْرَبَعُة اْألَْجَزاُء الْ 

َحاَبِة  ِزيٌب ُمنَاِسٌب ُمَشابٌِه لَِتْحِزيِب الصَّ َوُهَو ُمَقاِرٌب لَِتْحِزيِب  ،╚َوَهَذا َحتْ

؛ َفَيُكوُن  ،ُحُروِف ـالْ  َة ُسوَرًة ِحْزٌب ِحْزٌب؛ إْذ اْلَبَقَرُة َكُسوَرَتْنيِ َوإِْحَدى َعْرشَ
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َة َلْيَلةً  َة ُسوَرًة َوِهَي َنِصيُب إْحَدى َعْرشَ  ا.هـَأْعَلُم). . َوَاهللاإْحَدى َعْرشَ

يف هذا التحزيب، أن القرآن يصري عىل  ♫وحاصل ما ذكره شيخ اإلسالم 

تسعة وعرشين جزءا، فيقرأه املسلم يف شهر، فإن الشهر يكون تسعة وعرشين 

 يوما، ويكون ثالثني يوما، فتكون األحزاب عىل هذا النحو اآليت:

  .)١(سورة البقرة احلزب األول والثاين:

 سورة آل عمران. احلزب الثالث:

 سورة النساء. احلزب الرابع:

 سورة املائدة. احلزب اخلامس:

 سورة األنعام. احلزب السادس:

 سورة األعراف. احلزب السابع:

 سورة األنفال. احلزب الثامن:

 سورة التوبة. احلزب التاسع:

 سورة يونس.احلزب العارش: 

 سورة هود.احلزب احلادي عرش: 

                                           
ى أن ال يكون هناية احلزب األول يف موضع له ارتباط بام جيعلها القارئ حزبني، ويتحرَّ ) (١

ُل أن يكون هناية احلزب األول عند اآلية رقم ( َفَمْن َخاَف ِمْن ﴿): ١٨٢بعده، وأ�ا ُأَفضِّ

وبداية احلزب  ﴾َغُفوٌر َرِحيمٌ  َعَلْيِه إِنَّ اهللا ا َفَأْصَلَح َبْينَُهْم َفَال إِْثمَ ـمً ـُموٍص َجنًَفا َأْو إِثْ 
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 سورة يوسف والرعد. الثاين عرش:احلزب 

 سورة إبراهيم واِحلْجر. احلزب الثالث عرش:

 سورة النحل واإلرساء. احلزب الرابع عرش:

 سورة الكهف ومريم. احلزب اخلامس عرش:

 سورة طه واألنبياء. احلزب السادس عرش:

 سورة احلج واملؤمنون. احلزب السابع عرش:

 سورة النور والفرقان. احلزب الثامن عرش:

 وهي سورة الشعراء والنمل والقصص.  ﴾��﴿ذات  احلزب التاسع عرش:

وهي سورة العنكبوت والروم ولقامن  ﴾��أ﴿ذات  احلزب العرشون:

 والسجدة.

 سورة األحزاب وسبأ وفاطر. احلزب احلادي والعرشون:

 سورة يس والصافات وص. احلزب الثاين والعرشون:

 سورة الزمر وغافر وفصلت. والعرشون:احلزب الثالث 

سورة الشورى والزخرف والدخان واجلاثية  احلزب الرابع والعرشون:

 واألحقاف.

 سورة حممد والفتح واحلجرات وق والذاريات. احلزب اخلامس والعرشون:

 من سورة الطور إىل سورة احلديد. احلزب السادس والعرشون:

 ادلة إىل سورة التحريم.من سورة املج احلزب السابع والعرشون:
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 من سورة امللك إىل سورة املرسالت. احلزب الثامن والعرشون:

 ﴿من سورة النبأ  احلزب التاسع والعرشون:
َ
 إىل سورة الناس. ﴾�� �

فهذه تسعة وعرشون حزبا أو جزءا، مستوِعبة لكل الشهر؛ باعتبار أن الشهر 

قة مجيلة، ومناسبة ملن قد يكون تسعة وعرشين، وهذه الطريقة من التحزيب طري

يف حتزيب القرآن  ╚يقرأ القرآن يف شهر، وأيضا جاريٌة عىل سنة الصحابة 

 سورا تامة.

 واحلمد هللا رب العاملني.

 

 كتبه/

ا  أ  

ا أ  در  

 هـ١٤٤١رجب  ٥ليلة األحد 

 يف دار احلديث السلفية للعلوم الرشعية بالضالع

 

 
 

 



 

- ٦١  - 

  

  ات

 ٥ قدمةامل

 ٨ كالم مفيد البن رجب يف بيان أمهية تالوة القرآن واإلكثار من ذلك

 ١٤ سبب تأليف هذه الرسالة

 ١٩ احلرص عىل ِوْرٍد معنيَّ من القرآن كل يوم

 ١٩ (حاشية)معنى احلزب واجلزء والورد يف كالم السلف 

 ٢٥ األحاديث الواردة يف تسبيع القرآن

 ٢٩ اآلثار الواردة بذلك عن السلف

 ٣٣ معنى التسبيع

 ٣٣ الكيفية األوىل

 ٣٤ أطول األحزاب السبعة (حاشية)

 ٣٥ الكيفية الثانية

 ٣٨ الكيفية الثالثة

 ٤٠ بيان رجحان الكيفية األوىل من عدة أوجه
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 ٤٥ عىل ما ورد يف قراءة القرآن يف أقل من سبعة أيام 

 :  من كان خيتم يف كل سبعة أيام، ففي أيَّ أيام األسبوع ُيستَحب أن

 يكون ابتداؤه

٥٠ 

 :  هل األفضل يف كل األحوال ويف حق كل األشخاص أن يقرؤوا

 القرآن يف سبعة أيام؟

٥١ 

 : !أ القرآن إىل ثالثني جزًءا؟  ٥٢ َمن هو أول من جزَّ

 :  من طريقة جيدة موافقة لطريقة الصحابة ملن أراد قراءة القرآن يف أكثر

 سبعة أيام

٥٦ 

 ٦١ الـمحتويات
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